СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2017.

Број: 12.

Кнић, 21.08.2017.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу члана 9. став 12. и члана 10. ст. 2. и 6. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон, 108/15, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16) донела је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ
РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ КНИЋ И О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА
КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно
других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета општине Кнић (у даљем тексту:
корисници буџета) укључених у консолидовани рачун трезора општине Кнић (у даљем тексту: КРТ општине
Кнић) .
Члан 2.
Корисници буџета општине Кнић могу имати подрачуне на којима се воде средства за редовно
пословање, подрачуне на којима се воде сопствени приходи и подрачуне на којима се воде средства из других
извора (у даљем тексту: друга средства) .
На подрачунима за редовно пословање воде се новчана средства у складу са Одлуком о буџету
општине Кнић.
На подрачунима других средства воде се средства корисника буџета општине Кнић, која остварују у
складу са законом, уговором и другим актом.
Новчана средства са подрачуна за редовно пословање не могу се преносити на подрачуне других
средстава корисника буџета општине Кнић.
Члан 3.
Друга средства корисника буџета општине Кнић консолидују се на нивоу КРТ општине Кнић.
Ако се корисник буџета општине Кнић финансира из буџета различитих нивоа власти, друга средства
тог корисника консолидују се на нивоу трезора према припадности директног корисника буџетских средстава.
II КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Члан 4.
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Одељење за финансије и буџет испоставља и реализује налоге за плаћање Управи за трезор (у даљем
тексту: Управа) , на захтев директног корисника буџета општине Кнић, за издатке за редовно пословање у
оквиру апропријација одобрених актом о буџету за буџетску годину, у складу са усвојеним финансијским
планом и утврђеним периодичним планом трошења средстава.
Одељење за финансије и буџет испоставља Управи налоге за трансфер средстава са рачуна Извршења
буџета на подрачуне за редовно пословање индиректних корисника буџета општине Кнић, на захтев директног
корисника буџета општине Кнић, а у складу са одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским планом и
утврђеним периодичним плановима трошења средстава, односно квотама.
Индиректни корисници буџета општине Кнић испостављају налоге за плаћање Управи, у складу са
одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским планом и утврђеним периодичним плановима трошења
средстава, односно квотама.
Корисници буџета општине Кнић достављају Управи налоге за плаћање за издатке са подрачуна других
средстава, у складу са одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским планом и утврђеним периодичним
плановима трошења средстава.

III УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА КРТ-у ОПШТИНЕ КНИЋ
Члан 5.
Свим средствима на КРТ- у општине Кнић управља Одељење за финансије и буџет, у циљу несметаног
извршавања обавеза утврђених актом о буџету за буџетску годину.
Управљање средствима из става 1. овог члана подразумева планирање токова и управљање примањима
и издацима ради ефикаснијег коришћења тих средстава.
Одељење за финансије и буџет планира и прати токове новчаних средстава са циљем несметаног
извршавања обавеза буџета општине Кнић.
Члан 6.
У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, могу се привремено позајмити
средства са КРТ- а општине, на основу Решења председника општине, преносом средства са рачуна за интерне
позајмице.
Позајмица средстава из става 1. овог члана може се вршити у износу који не угрожава дневну
ликвидност КРТ- а општине Кнић.
Привремене позајмице се морају вратити до краја буџетске године.
Члан 7.
Индиректни корисници буџета општине Кнић, до истека фискалне године, подносе Управи налог за
пренос неутрошених средстава у тој буџетској години са подрачуна за редовно пословање на рачун Извршења
буџета општине Кнић.
Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше пренос неутрошених средстава са подрачуна за
редовно пословање у тој буџетској години, надлежни директни корисници обуставиће достављање захтева за
пренос средстава за исту намену на подрачуне индиректних корисника док наведени не доставе документацију
о утрошку тих средстава у целокупном износу из става 1. овог члана, у складу са одобреном наменом.
Стање других средстава корисника буџета општине Кнић евидентирано на крају буџетске године
преноси се као почетно стање ових средстава на почетку наредне буџетске године.
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IV ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 8.
Председник општине, односно лице које он овласти, може новчана средства на КРТ - у општине Кнић,
осим прихода за које је посебним законом, односно, локалним прописима или међународним уговорима
утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, инвестирати на домаћем финансијском тржишту
новца по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије и на начин који ризик по
пласирана средства своди на најмању меру.
Инвестирање средстава вршиће се на основу појединачног акта Председника општине, односно лица
које он овласти.
Члан 9.
Одељење за финансије и буџет води евиденцију о инвестирању средстава КРТ- а и доставља извештај о
инвестирању средстава Управи.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ .

Број: 401-1352/2017-03
У Книћу, 17.08.2017. године

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Павловић, с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 59. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка и
108/2013, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16) , донела је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених
средстава која су у складу са Одлуком о буџету општине Кнић за 2017. годину, до истека фискалне године
пренета директним и индиректним корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној
години.
Члан 2.
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Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, врше директни и индиректни
корисници буџетских средстава општине Кнић до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на
рачун извршења буџета општине Кнић, број 840-61640-90.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се на обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава општине Кнић одговорни су за истинитост и тачност исказаних
података у Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификацију
враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност према разделима,
односно главама, односно функцијама, односно програмима, на Обрасцу СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених
апропријација два или више директних корисника буџетских средстава у обавези су да доставе Обрасце 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 корисници
буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врше корекцију
трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су пренета
средства.
Образац СВС - Спецификација враћених буџетских средстава одштампан је уз овај Правилник и
чини његов саставни део.
Члан 4.
У износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. овог Правилника не спадају средства на
рачуну редовног пословања индиректног корисника буџетских средстава општине Кнић са стањем на дан
31. децембра, која су пренета том кориснику од другог нивоа власти, као и уплате које нису пренете
административним трансфером.
Члан 5.
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 Кнић.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“ .
Број: 401-1353/2017-03
У Книћу, 17.08.2017. године
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Павловић, с.р.
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Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа средства _________________________________________
Седиште____________________________________ адреса _________________________________________
ПИБ_______________________________ МБ _________________________ ЈББК ______________________
Назив директног корисника буџетских средтава који је пренео средства: (*) __________________________
______________________________________________________________ ЈББК ________________________
( * у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)
Раздео/ глава __________ функција __________ главни програм _________________________
Спецификација враћених буџетских средстава:
Економска
класификација

ОПИС

Износ

1.

2.

3.

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири шифре 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.

М.П.

_________________________
Име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)

Број:
Место и број:
______________________
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