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П Р А В И Л Н  И К  
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА 

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН 
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређује начин и поступак враћања неутрошених средстава 
на рачун извршења буџета општине Бечеј, која су индиректним корисницима буџетских 
средстава пренета до истека фискалне године, а нису утрошена у тој фискалној години, односно 
закључно са 31. децембром текуће године. 

Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана односи се на индиректне 
кориснике буџетских средстава из Одлуке о буџету општине Бечеј. 

 
Члан 2. 

Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, врше индиректни 
корисници буџетских средстава до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун 
- Извршење буџета општине Бечеј, број: 840-138640-47. 

Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се на Обрасцу СВС - 
Спецификација враћених буџетских средстава. 

Индиректни корисници буџетских средстава општине Бечеј одговорни су за истинитост и 
тачност исказаних података у Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава. 

 
Члан 3. 

Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику 
спецификацију 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. 

Образац СВС - Спецификација враћених буџетских средстава одштампани су 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 Бечеј. 

 
Члан 5. 

Овај Правилник ће се објавити у „Службеном листу општине Бечеј“, а ступа на  снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бечеј“. 

 
 
      Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
          Општина Бечеј 
Општинска управа 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Број: IV 03 401-850/2015 
Дана: 16.12.2015. године 
         Б Е Ч Е Ј  
 

НАЧЕЛНИК 

Одељења за финансије 

Зорка Косовац, с.р. 
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Образац СВС 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 
Назив корисника буџетских средстава који враћа средстава 
_______________________________________________________________________________________ 
Седиште________________________________________________ адреса 
_______________________________________________________________________________________ 
ПИБ ___________________________________ МБ _______________________________________ ЈББК 
__________________________________________________ 
 
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*) 
 ________________________________________________  
_____________________________________________________________________ЈББК 
_____________________________________ 
(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој 
назив) 
 
Раздео/глава ______  функција  _____  главни програм 
______________________________________________ 

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. 
 
Број:  

Име и презиме одговорног лица  
(штампаним словима) 

 

Место и датум: 
  

М.П. 
 

 
- - - - - 0 - - - - - 

Спецификација враћених буџетских средстава: 
Економска 

класификација 
ОПИС Износ 
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