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На основу члана 22. Одлуке о буџету 
општине Зрењанин за 2007.годину (“Службени  
лист општине Зрењанин” број 6/2007, 10/2007 и 
14/2007), начелник Одељења за послове привреде, 
финансија и рачуноводства, дана 05.11.2007. 
године, доноси 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА 

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2007. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Овим правилником ближе се уређује 

начин и поступак за пренос неутрошених 
средстава на рачун извршења буџета општине 
Зрењанин, која индиректни корисници буџетских 
средстава нису утрошили за финансирање 
издатака у 2007. години, а која су овим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о 
буџету општине Зрењанин за 2007. годину, 
закључно са 31.децембром 2007. године. 
 

Члан 2. 
Корисници буџетских средстава врше 

пренос неутрошених средстава из члана 1. овог 
правилника у складу са овим правилником и 
Правилником о начину коришћења средстава са 
подрачуна, односно других рачуна 
консолидованог рачуна трезора општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'' 
бр. 12/2005). 
 

Члан 3. 
Индиректни корисници буџетских 

средстава достављају надлежном директном 
кориснику спецификацију неутрошених средстава 
из члана 1. овог правилника, на обрасцу СНС-
Спецификација неутрошених средстава најкасније 
до 15.јануара 2008. године. 
 

 Директни корисник буџетских средстава 
доставља Одељењу за послове привреде, 
финансија и рачуноводства – Одсеку за послове 
трезора збирне спецификације неутрошених 
средстава индиректних корисника за  које је 
надлежан, сходно Одлуци о буџету општине 
Зрењанин за 2007.годину. 
 Збирне спецификације из става 2. овог члана 
достављају се на обрасцу ЗСНС – Збирна 
спецификација неутрошених средстава, најкасније 
до 05.марта 2008.године.         
 Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз 
овај правилник и чине његов саставни део. 
 

Члан 4. 
 Директни корисник буџетских 
средстава, за индиректне кориснике из своје 
надлежности, уз збирну спецификацију 
неутрошених средстава доставља потврду за део 
неутрошених средстава која су пренета од другог 
нивоа власти, у циљу изузимања из укупног 
износа неутрошених средстава. 
 Потврду издаје надлежни орган другог 
нивоа власти који му је пренео средства и садржи 
следеће податке: 
 

1. износ неутрошених средстава која су  
    остварена од другог нивоа власти; 
2. намену за коју су та средства пренета  
   од другог нивоа власти; 
3. печат надлежног органа издаваоца  
    потврде и потпис овлашћеног лица. 

 
 Индиректним корисницима  другог 
нивоа власти, потврде за неутрошена средства 
пренета из буџета општине Зрењанин издаваће се 
на писмени захтев тог корисника, посредством 
директног корисника буџета општине Зрењанин и 
оверавати од стране начелника Одељења за 
послове привреде, финансија и рачуноводства или 
лица које он овласти. 
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Члан 5. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Зрењанин'', а примењиваће се од 01. 
јануара 2008. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ, 
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА 
Број: 400-1-47/07-IV-03-04 
Дана: 05.11.2007. године 
З р е њ а н и н 

НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ 
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА 

Давид Димкић 
 
 

Образац СНС 
Назив корисника буџетских средстава ______________________________________ 
Седиште _______________________________________________________________ 
ПИБ ___________________________________________________________________ 
Шифра директног корисника буџетских средстава ____________________________ 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 

I. РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
 
Број рачуна код Управе за трезор __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Ред.                                            Oпис      Износ 
бр.________________________________________________             (у динарима)___ 
1.   Неутрошена средства на дан 31.12.2007. године (2+3)_______________________ 
2.   Неутрошена средства буџета____________________________________________ 
      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._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. Остало (неискоришћена буџетска средства 
             пренета из претходне године)                             __________        ___________ 
________________________________________________________________________ 
3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти__________________________ 

II. РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
_______________________________________________________________________ 
Ред.                                            Oпис      Износ 
бр.________________________________________________             (у динарима)___ 
1.   Неутрошена средства на дан 31.12.2007. године (2+3+4)_____________________ 
2.   Неутрошена средства буџета____________________________________________ 
      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  __________        __________ 
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      2.5. Економска класификација на нивоу синтетике  __________        __________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. Остало (неискоришћена буџетска средства 
             пренета из претходне године)                             __________        ___________ 
________________________________________________________________________ 
3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти__________________________ 
4.  Неутрошени остали приходи____________________________________________ 
 У делу I. – Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. и у делу II. – Рачуни осталих намена 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. 
 У случају да корисник буџетских средстава има више рачуна осталих намена, исказује збир стања на 
свим рачунима осталих намена. 
 

III. РАЧУН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 
 

Број рачуна код Управе за трезор ____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
Ред.                                            Oпис      Износ 
бр.________________________________________________             (у динарима)___ 
 
1.  Износ средстава на дан 31.12.2007. године_________________________________ 
 

IV.  ЗБИРНИ ПОДАЦИ 
 
_______________________________________________________________________ 
Ред.                                            Oпис      Износ 
бр.________________________________________________             (у динарима)___ 
 
1.  Неутрошена средства за повраћај                                                         ____________ 
    (део I. – Рачун редовног пословања, са ред. бр. 2.+ 
     део II. – Рачуни осталих намена, са ред. бр. 2.)_____________________________ 
 
 Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани и 
да је обрачун састављен у складу са важећим прописима. 
 

___________________________ 
име и презиме одговорног лица 

                                                                                                                     (штампаним словима) 
 

Број: 
Место и датум:                                   М.П.                                               ___________________________ 

                                                                                                                Потпис 
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                                                                                                         Образац ЗСНС 
Назив директног корисника буџетски хсредстава_____________________________ 
Седиште _______________________________________________________________ 
ПИБ ___________________________________________________________________ 
Глава – функција индиректних корисника буџетских средстава из члана 5. Одлуке о буџету општине 
Зрењанин за 2006. годину (“Сл.лист општине Зрењанин” бр. 6/2007 , 
10/2007 и 14/2007)  
________________________________________________________________________ 

ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 
I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ 

_____________________________________________________________________ 
Ред.                                            Oпис      Износ 
бр.________________________________________________             (у динарима)___ 
1.   Неутрошена средства на дан 31.12.2007. године (2+3)_______________________ 
2.   Неутрошена средства буџета____________________________________________ 
      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._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. Остало (неискоришћена буџетска средства 
             пренета из претходне године)                             __________        ___________ 
________________________________________________________________________ 
3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти__________________________ 

II. РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
_______________________________________________________________________ 
Ред.                                            Oпис      Износ 
бр.________________________________________________             (у динарима)___ 
1.   Неутрошена средства на дан 31.12.2007. године (2+3+4)_____________________ 
2.   Неутрошена средства буџета____________________________________________ 
      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._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. _______________________________________  __________        ___________ 
      2._. Остало (неискоришћена буџетска средства 
             пренета из претходне године)                             __________        ___________ 
________________________________________________________________________ 
3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти__________________________ 
4.  Неутрошени остали приходи____________________________________________ 
 

У делу I. – Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. и у делу II. – Рачуни осталих 
намена на ред. бр. 2.1. до 2._. под синтетиком се подразумева шифра економске класификације на 
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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. 
 

III. РАЧУНИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 
 
_______________________________________________________________________ 
Ред.                                            Oпис      Износ 
бр.________________________________________________             (у динарима)___ 
1.  Износ средстава на дан 31.12.2007. године_________________________________ 
 

IV. ЗБИРНИ ПОДАЦИ 
_______________________________________________________________________ 
Ред.                                            Oпис      Износ 
бр.________________________________________________             (у динарима)___ 
1.  Неутрошена средства за повраћај                                                         ____________ 
     (део I. – Рачун редовног пословања, са ред. бр. 2.+ 
     део II. – Рачуни осталих намена, са ред. бр. 2.)_____________________________ 
 
 Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно 
приказани и да је обрачун састављен у складу са важећим прописима. 
 

___________________________ 
име и презиме одговорног лица 

                                                                                                                      (штампаним словима) 
 

Број: 
Место и датум:                                    М.П.                                              ___________________________ 

                                                                                                                            потпис 
 

С А Д Р Ж А Ј 
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