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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XX – Број 27 Уб, 27. децембар 2019. године Бесплатан примерак 

 

133. 

 На основу члана 59 . Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 , 

93/2012, 62/2013и 108/2013,142/14,68/15-др закон, 103/15, 99/2016,113/2017, 95/2018,31/2019 I 72/2019), 

             Председник општине Уб, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ  

СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ УБ 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује начин и 

поступак за пренос неутрошених буџетских средстава на 

рачун - Извршење буџета општине Уб, која индиректни 

корисници буџетских средстава нису утрошили за 

финансирање издатака у 2019. години, а која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 

општине Уб за 2019. годину, закључно са 31. децембром 

2019. године. 

           Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. 

овог члана, до 31. децембра  2019. године, односи се на 

индиректне кориснике средстава, буџета Општине Уб. 

 

Члан 2. 

           Корисници буџетских средстава врше пренос 

неутрошених средстава из члана 1. овог правилника у 

складу са овим Правилником и Правилником којим се 

уређује начин коришћења средстава са подрачуна, 

односно других рачуна консолидованог рачуна трезора 

општине Уб ("Службени гласник општине Уб" број 

3/2005), 

 

Члан 3. 

Индиректни корисници буџетских средстава 

достављају Одељењу за финансије општинске управе Уб, 

спецификацију неутрошених средстава из члана 1. овог 

правилника, на Обрасцу СНС - Спецификација 

неутрошених средстава, најкасније до 31 децембра 2019. 

године. 

Директни корисници буџетских средстава 

достављају Одељењу за финансије, трезору збирне 

спецификације неутрошених средстава индиректних 

корисника за које је надлежан, сходно Одлуци о буџету за 

2019. годину. 

Збирне спецификације из става 2. овог члана 

достављају се на Обрасцу ЗСНС - Збирна спецификација 

неутрошених средстава, најкасније до 31.децембра 2019. 

године. 

Образци СНС И ЗСНС одштампани су уз овај 

правилник и чине његов саставни део. 

 

Члан 4. 

Средства за финансирање расхода индиректног 

корисника буџетских средстава пренета том кориснику од 

другог нивоа власти, на захтев тог корисника, изузеће се 

из укупног износа неутрошених средстава у смислу члана 

1. овог правилника, под условом да уз спецификацију из 

члана 3. став 1. овог правилника надлежном директном 

кориснику буџетских средстава достави потврду коју 

издаје надлежни орган другог нивоа власти који му је 

пренео средства, а која садрже 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) износ не утрошених средстава која су 

остварена од другог нивоа власти, на дан 31.12.2018. 

године. 

4) Потпис овлашћеног лица и печат надлежног  

директног корисника. 

5) Овера од стране надлежног трезора. 

Потврду из става 1. овог члана надлежни директни 

корисник доставља Одељењу за финансије-трезору збирну 

спецификацију из члана 3. став 2. овог правилника. 

Индиректим корисницима другог нивоа власти 

потврде за не утрошена средства пренета из буџета 

Општине Уб, издаваће се на писмени захтев тог 

корисника, посредством директног корисника буџета 

Општине Уб, и оверавати од стране Председника 

општине. 

Члан 5. 

Одредбе овог правилника примењују се и на 

кориснике буџетских средстава из члана 1. став 2. овог 

правилника који су укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора општине Уб у 2019. години, а од 1. јануара 

2019. године нису у систему консолидованог рачуна 

трезора општине Уб. 

 

Члан 6. 

Овај правилник ће се објавити у Службеног гланику 

Општине Уб, а ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Општина Уб Председник 

Председник општине  

40-209/2019-02 Дарко Глишић, с.р. 

26. децембар 2019. године  
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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  _____________________________________________________ 

 
       (у динарима) 

Ред. 

бр. 
Опис Износ 

1. Неутрошена средства на дан 31.12.2019. године (2+3) 

2. Неутрошена средства буџета Републике 

 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 

       (у динарима) 

Ред. 

бр. 
Опис Износ 

1. Неутрошена средства на дан 31.12.2019. године (2+3+4) 

2. Неутрошена средства буџета Републике 

 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 

прената 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   ____________________________________________________ 

 
                                                                                                                                                                    (у динарима) 

Ред. 

бр. 
Опис Износ 

1. Износ средстава на дан 31.12.2019.године 

IV. ЗБИРНИ ПОДАЦИ 

                                                                                                                                                                     (у динарима) 

Ред. 

бр. 
Опис Износ 

1. Неутрошена средства за повраћај  

(I. Рачун редовног пословања, износ са ред. бр. 2. +  

 II.  Рачуни осталих намена, износ са ред. бр. 2.) 

 

 

_____________ 
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 Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани и да је обрачун састављен у складу са 

важећим прописима. 

Место и датум 

Уб,                                                                                        Име и презиме одговорног  лица штампаним словима  

                               Потпис олашћеног лица 

Образац ЗСНС 

Назив корисника буџетских средстава  _______________________________________________ 

ПИБ _____________________________________________________________________________ 

Глава - функција, односно главни програм индиректних корисника буџетских средстава из чл. 

17. Одлука о буџету Општине Уб за 2015. годину („Службени гласник Општине Уб”, бр. 

14/2015) 

 

 

 

ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

I. РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

 
         (у динарима)  

Ред. 

бр. 
Опис Износ 

1. Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године (2+3) 

2. Неутрошена средства буџета Републике 

 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._. Остало-неискоришћена буџетска пренета из 

претходне године 

    

3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти 

 

II. РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
        (у динарима) 

Ред. 

бр. 
Опис Износ 

1. Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године (2+3+4) 

2. Неутрошена средства буџета Републике 

 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-некоришћена 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. 

III. РАЧУН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

 
                                                                                                                                                                (у динарима) 

Ред. 

бр. 
Опис Износ 

1. Износ средстава на дан 31.12.2018. године 

IV. ЗБИРНИ ПОДАЦИ 

                              (у динарима) 

Ред. 

бр. 
Опис Износ 

1. Неутрошена средства за повраћај  

(I. Рачун редовног пословања, износ са ред. бр. 2. +  

II.  Рачуни осталих намена, износ са ред. бр. 2.) 
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 Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани и да је обрачун састављен у складу са 

важећим прописима. 

Место и датум 

Уб,                                                                                        Име и презиме одговорног  лица штампаним словима  

                               Потпис олашћеног лица 

 

134. 

 На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије" број 

62/2006, 65/2008 – други закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – други закон) и члана 56. став 1. тачка 24) Статута 

општине Уб ("Службени гласник општине Уб" број 4/2019)  

Председник општине Уб, дана 26. децембра 2019. године, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о измени Решења 

о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма 

 заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  

 

 I У Решењу о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Уб, број: 06-41-12/2016-01 од 5. маја 2016. године, тачка II мења се и гласи: 

 

''II Комисију чини председник и 5 чланова и то: 

 Председник Комисије: 

 1. Милан Петковић, инжењер геодезије, из Уба 

 чланови Комисије: 

 1. Љиљана Нићић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Београда 

 2. Димитрије Стојановић, информатичар, из Уба 

3. Милена Остојић, дипломирани економиста, из Уба 

 4. Бранислав Сарић, професор народне одбране, из Уба 

 5. Немања Илић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Уба.'' 

 

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник  

Председник општине   

Број: 320-24/2019-01 Дарко Глишић 

 

 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 

133. 

 

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

буџета општине уб 

 

 

1 

134. Решење о измени Решења о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма 

 заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

 
 


