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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 51

Жабаљ, 26.12.2016.

Година 44

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 30. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма у области спорта („Службени лист
општине“ Жабаљ 38/2016) Председник општине 10.10.2016. године доноси
Р ЕШЕЊЕ
1.
Именује се Комисија за спорт општине Жабаљ у следећем саставу:
1. Зоран Шолаја, члан Општинског већа задужен за спорт,
2. Борис Страживук, на предлог Спортског савеза општине Жабаљ,
3. Мирко Макитан, на предлог Спортског савеза општине Жабаљ, професор физичког васпитања у СШ
„22. октобар“,
4. Урош Радановић, дипл правник запослен у Општинској управи Жабаљ и
5. Петар Симић, дипл.ецц запослен у Општинској управи Жабаљ.
2.
Комисија се именује на мандатни период од 2 (две) године.
3.
Комисија утврђује и објављује обрасце на интернет страници општине Жабаљ, врши стручни преглед и даје
оцену поднетих предлога, на основу Закона и Одлуке о финансирању и суфинансирању програма у области
спорта и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма.
4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ППРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02- 211/2016-II
Дана: 10.10.2016. године
Председник општине
Чедомир Божић с.р.
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На основу члана 59 .став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), члана 35. Одлуке о буџету
Oпштине Жабаљ за 2016. годину („Службени лист Општине Жабаљ“ бр. 29/2015, 14/2016 и 48/2016) и члана
70. тачка 17. Статута Општине Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ“, бр. 8/2011 и 8/2012), Председник
Општине доноси
ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине Жабаљ на рачун
извршења буџета Општине Жабаљ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених
средстава која су у складу са Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2016. годину („Сл. лист општине Жабаљ“
број 29/2015, 14/2016 и 48/2016), до истека фискалне године пренета индиректним корисницима буџетских
средстава и корисницима трансфера, а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1.овог правилника, врше индиректни корисници буџетских
средстава, корисници трансфера за расходе и издатке буџета Општине Жабаљ (у даљем тексту: Корисници
буџетских средстава буџета Општине Жабаљ) до истека фискалне године, закључно са 31. децембром
2016.године, на рачун – Извршење буџета Општине Жабаљ, број 840-141640-68.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава Општине Жабаљ одговорни су за истинитост и тачност исказаних
података у Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Корисници буџетских средстава буџета Општине Жабаљ достављају директном кориснику
спецификације враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност према
разделима, односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских
средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
Уколико су средства Корисницима буџетских средстава буџета Општине Жабаљ пренета са
опредељених апропријација два или више директних корисника буџетских средстава у обавези су дадоставе
Обрасцe СВС – Спецификација враћених буџетских средстава за сваког директног корисника по
јединственом броју буџетског корисника.
На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1.овог члана директни корисник
буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врши корекцију
трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за Кориснике буџетских средстава буџета
Општине Жабаљ којима су пренели средства.
Образац СВС – Спецификација враћених буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су неутрошена
средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне године нису у систему
консолидованог рачуна трезора Општине Жабаљ.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Жабаљ, број 40-92/2015-IV од
29.12.2015.године („Сл.лист Општине Жабаљ”, број 32/2015).
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Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број 40- 110 /2016-IV
Дана:26.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив Корисника буџетских средстава који враћа
средства____________________________________________________________________
Седиште__________________________адреса____________________________________
ПИБ_________________МБ______________________ЈББК_________________________
Назив Директног корисника буџетских средстава који је пренео средства
(*):________________________________________________________________________ЈББК______
_______
(*у случају када спецификацију саставља директан корисник буџетских средстава на овој линији
уписује свој назив)
Раздео/глава_________функција________
Спецификација враћених буџетских средстава:
Економска
ОПИС
Износ
класификација
1
2
3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четири цифре, без узимања ознаке 49,
будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:_______________

Место и датум:____________________

М.П

_________________________
Име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)
_________________________
Потпис
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САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1.

Решење о именоању Комисије за спорт општине Жабаљ

1

2.

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине Жабаљ на
рачун извршења буџета Општине Жабаљ

2

Издавач: Скупштина општине Жабаљ
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине Марија Тодоровић
Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/210 22 68
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com

