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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XII - Број 1 Уб,  12. januar 2011. године Бесплатан примерак 

 
1.  

 На основу члана 27. Одлуке о буџету општине Уб за 2011.годину ("Службени 

гласник општине Уб" број 26/2010), 

            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 расхода у 2010. 

години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине 

Уб за 2010. годину закључно са 31. децембром 2010. године. 

           Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана, до 31. јануара 

2011. године, односи се на индиректне кориснике буџетских средстава из члана 27 

Одлуке о буџету општине Уб за 2011.годину  ("Службени гласник општине Уб" број 

26/2010). 

 

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 

15. јануара 2011. 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 2010. годину. 

Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају се на Обрасцу ЗСНС - 

Збирна спецификација неутрошених средстава, најкасније до 25. јануара 2011. године. 

Образци СНС И ЗСНС одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни 

део. 
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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 31.12.2010. 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 2010. години, а од 1. јануара 2011. године нису у систему 

консолидованог рачуна трезора општине Уб. 

 

Члан 6. 

Овај правилник ће се објавити у Службеног гласнику Општине Уб, а 

примењљује се од 01.01.2011. године. 

 

 

Општина Уб Председник општине 

Председник општине  

Број: 40-177/2001-02 Владислав Крсановић, с.р. 
 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
1. 

 
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на 
рачун извршења буџета општине уб  
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Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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