
 
На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/2011, 

93/2012, 62/2013 , 63/2013 и 108/2013), чл. 54. ст. 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени  гласник РС", бр. 129/07), чл. 
72. ст. 1. Статута општине Ћуприја („Службени гласник 

општине Ћуприја“,бр. 14/08, 22/08, 28/08 и 13/11) и чл. 40. 

Одлуке о организацији општинске управе („ Службени гласник 
општине Ћуприја'', бр.21 /13), начелник Општинске управе 

општине Ћуприја,  дана 11. 12. 2013. године,  доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ  ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређује начин 
утврђивања износа и поступак враћања неутрошених буџетских 

средстава  индиректних корисника буџета општине Ћуприја.  

 

Члан 2. 
Неутрошена средства у смислу овог Правилника су 

сва финансијска средства која су пренета (трансферисана) из 
буџета општине Ћуприја у складу са донетом Одлуком о буџету 

општине, индиректним корисницима средстава, а која служе за 

финансирање расхода и издатака, у фискалној години, закључно 
са 31. децембром ( у даљем тексту: неутрошена средства). 

 

Члан 3. 

Повраћај неутрошених средстава врше корисници 

средстава Буџета Општине Ћуприја до истека фискалне године 

на рачун–Буџет општине Ћуприја, број 840-110640-45, по 
моделу 97: 

 97 КБ-ЈББК-позиција-глава-извор финансирања-

функционална класификација  

 

Члан 4. 

Индиректни корисници средстава буџета општине 

Ћуприја достављају надлежном директном кориснику 

спецификацију неутрошених средстава из члана 2. овог 
правилника, на Обрасцу СНС - Спецификација неутрошених 

средстава, до истека фискалне године.  

На основу достављених образаца из става 1. овог 
члана, директни корисник буџета општине Ћуприја у систему 

извршења буџета врши корекцију расхода и издатака за 

фискалну годину и доставља Министарству финансија - Управи 
за трезор (у даљем тексту: Управа) збирне спецификације 

неутрошених средстава индиректних корисника буџета општине 

Ћуприја за које је надлежан, (опредељене према главама, 
односно функцијама и економским класификацијама), којима су 

означени индиректни корисници буџета на Обрасцу ЗСНС - 

Збирна спецификација неутрошених средстава. 
Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај 

Правилник и чине његов саставни део.  

 

 

Члан 5. 

У износ неутрошених средства за повраћај из члана 2. 

овог правилника, не спадају средства на рачуну редовног 

пословања директних и индиректних корисника буџета општине 
Ћуприја са стањем на дан 31. децембар, која су пренета том 

кориснику од другог нивоа власти, као и остале уплате (накнаде 

за боловања, донације).  

Средства на рачуну осталих намена и сопствених 
прихода не сматрају се неутрошеним средствима и не исказују 

се у обрасцима СНС - Спецификација неутрошених средстава и 

ЗСНС - Збирна спецификација неутрошених средстава. 
Директни и индиректни корисници буџета општина 

Ћуприја одговорни су за истинитост и тачност исказаних 

података у Обрасцу СНС и ЗСНС.  

 

Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја".  

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БР.400-418/2013-01 ОД 11.12.2013. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић- Ранђеловић, дипл. правник 

Образац СНС 

Назив корисника буџетских 

средстава____________________________ 

Седиште_____________________________ 
ПИБ________________________________ 

ЈББК________________________________ 

Шифра директног корисника буџетских 
средстава___________________________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

I РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

 

 
Број рачуна редовног пословања код Управе за трезор 

____________________________________________ 

( у динарима ) 
 

Р.б. Опис 
Економска 

класификација 
Износ 

1. Неутрошена средства на дан 

31.12.____. године (2+3+4) 

  

2. Неутрошена средства буџета 

Општине 

  

 2.1. Економска класификација на 
нивоу синтетике 

  

 2.2. Економска класификација на 

нивоу синтетике 

  

 2.3. Економска класификација на 
нивоу синтетике 

  

 2.4. Економска класификација на 

нивоу синтетике 

  

 2.5. Економска класификација на 
нивоу синтетике 

  

 2.6. Економска класификација на 

нивоу синтетике 

  

3. Неутрошена средства буџета 

осталих нивоа власти 

  

4. Неутрошена средства осталих 

уплата 

  

5. Неутрошена средства за повраћај 

(1-3-4) 
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У делу I Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. 

до 2._. под синтетиком се подразумева шифра економске 
класификације на четвртом нивоу, односно прве четири шифре у 

оквиру конта, изузев кад шифра економске класификације 

почиње цифром 49.  

У том случају, у обзир се узимају последње четири 

цифре шифре економске класификације, 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:_______                               Име и презиме одговорног лица, 

Место и датум,                                             (штампаним словима) 

М.П.   ___________________________ 
                                                                                        Потпис 

 

Образац ЗСНС 

 
Назив корисника буџетских 

средстава_____________________________ 

Седиште_____________________________ 
ПИБ_________________________________ 

Глава-функција индиректних корисника буџетских средстава из 

Одлуке о буџету општине Ћуприја_______________________ 

 

ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ 

СРЕДСТАВА 

 

I РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

 

 

Број рачуна код Управе за трезор 
_____________________________________________                                       

( у динарима ) 

 

Р.б. Опис 
Економска 

класификација 
Износ 

1. Неутрошена средства на дан 

31.12.____. године (2+3+4) 

  

2. Неутрошена средства буџета 

Општине 

  

 2.1. Економска 

класификација на нивоу 
синтетике 

  

 2.2. Економска 

класификација на нивоу 
синтетике 

  

 2.3. Економска 

класификација на нивоу 

синтетике 

  

 2.4. Економска 

класификација на нивоу 

синтетике 

  

 2.5. Економска 
класификација на нивоу 

синтетике 

  

 2.6. Економска 
класификација на нивоу 

синтетике 

  

3. Неутрошена средства буџета 

осталих нивоа власти 

  

4. Неутрошена средства осталих 

уплата 

  

5. Неутрошена средства за 

повраћај (1-3-4) 

  

У делу I Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. 

до 2._. под синтетиком се подразумева шифра економске 
класификације на четвртом нивоу, односно прве четири шифре у 

оквиру конта, изузев кад шифра економске класификације 

почиње цифром 49.  

У том случају, у обзир се узимају последње четири 

цифре шифре економске класификације, будући да је 49 ознака 
трансфера која указује на потребу за елиминацијом у процесу 

сравњивања.  

Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа 

документација истинито и тачно приказани и да је обрачун  
састављен у  складу са важећим прописима. 

 

Број:_______                                 Име и презиме одговорног лица, 

Место и датум,                                          (штампаним словима) 

М.П.          __________________________ 
Потпис 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених 

средстава буџета општине Ћуприја 1 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Главни и одговорни уредник:  Далиборка Ковачевић-Илић, секретар 
Скупштине општине Ћуприја 

телефон:   035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530 

Штампа: Општинска управа општине Ћуприја 

Тех. припрема:  Одељење за пројектовање и развој, Служба за 
информатичку подршку 

Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00 дин. 
(„Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“) 

уплата на жиро рачун  840-742351-843-94 позив на број: 96-033  орган 
управе општине Ћуприја 

 

info@cuprija.rs 

www.cuprija.rs 


