ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ, НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
("Сл. лист АП Војводине", бр. 40/2012)

Члан 1
Овим правилником ближе се уређује начин и поступак враћања неутрошених средстава
која су, у складу са актом о буџету Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП
Војводина), пренета директним и индиректним корисницима буџетских средстава АП
Војводине до истека фискале године.

Члан 2
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, врше директни и
индиректни корисници буџетских средстава буџета АП Војводине закључно са 31.
децембром за текућу фискалну годину, на рачун - Извршење буџета АП Војводине, број
840-30640-67.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се на Обрасцу СВС/апв Спецификација враћених буџетских средстава/апв (у даљем тексту: Образац СВС/апв).

Члан 3
Индиректни корисник буџетских средстава доставља директном кориснику спецификацију
враћених буџетских средстава за текућу фискалну годину, за средства која су пренета на
подрачун за редовну делатност, на Обрасцу СВС/апв, најкасније до 10. јануара наредне
фискалне године.
Уколико су средства индиректном кориснику буџетских средстава пренета са
апропријација два или више директних корисника буџетских средстава у обавези су да
доставе Образац СВС/апв за сваког директног корисника по јединственом броју буџетског
корисника.
Образац СВС/апв је приложен уз овај правилник и чини његов саставни део.
Директни корисник буџетских средстава сачињава збирну спецификацију враћених
буџетских средстава на обрасцу ЗСВС/апв који је приложен уз овај правилник и чини
његов саставни део.

Члан 4

За потребе изузимања из укупног износа неутрошених средстава за повраћај у републички
буџет, индиректним корисницима другог нивоа власти потврде за неутрошена средства,
пренета из буџета Аутономне Покрајине Војводине, на обрасцу П1 издаваће се на
писмени захтев од стране надлежног директног корисника буџета Аутономне Покрајине
Војводине, који му је средства пренео.
Директни корисник је дужан да изврши претходно сравњење података о пренетим
средствима са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине са подацима у
главној књизи трезора и да изврши проверу података из колоне 4 обрасца П1.

Члан 5
Покрајински секретаријат за финансије-Сектор за трезор ће, након што утврди да су
подаци из колоне 1-3 обрасца П1 усклађени са подацима из главне књиге трезора,
потписом овлашћеног лица и овером печатом Покрајинског секретаријата за финансије
потврдити сагласност на исте.

Члан 6
Директни корисник буџетских средстава након провере исказаног износа о пренетим и
утрошеним средствима према приложеним спецификацијама утврђује износ неутрошених
средстава са стањем на последњи дан фискалне године и печатом и потписом
овлашћених лица оверава потврду на обрасцу П1 индиректном буџетском кориснику
другог нивоа власти.

Члан 7
У износ неутрошених средства за повраћај из члана 1. овог правилника, не спадају
средства на рачуну редовног пословања корисника буџетских средстава са стањем на дан
31. децембар, која су пренета том кориснику од другог нивоа власти, као и остале уплате
(накнаде за боловања, донације и слично).

Члан 8
Директни корисник буџетских средстава за индиректне кориснике из своје надлежности, уз
збирну спецификацију неутрошених средстава, доставља потврду за део неутрошених
средстава са стањем на последњи дан фискалне године која су пренета од другог нивоа
власти, у циљу изузимања из укупног износа средстава за повраћај у покрајински буџет.
Потврду на обрасцу П2 издаје надлежни орган другог нивоа власти који је извршио пренос
средства.

Члан 9
Обрасци П1 и П2 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 10
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у
"Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".

Образац СВС/апв
ЈББК (јединствени број буџетског корисника)
_________________________________________
Назив корисника буџетских средстава
_________________________________________
Седиште ___________________________________
Адреса ___________________________________
ПИБ
___________________
Шифра надлежног директног корисника буџетских средстава (ЈББК)
_______________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је извршио пренос средстава
__________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
И РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Број ____________________
Ред бр. Неутрошена средства
1.
2.

Конто (4
цифре)

Неутрошена средства на последњи дан фискалне године
(2+3+4)
Неутрошена средства буџета АП Војводине
ОПИС

3.

4.
5.
6.

Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
3.1. Република
3.2. Јединица локалне самоуправе
Остала неутрошена средства (осим из тачке 2. и 3.)
Неутрошена средства за повраћај
Стање рачуна на последњи дан фискалне године

износ

II РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА
Бројеви рачуна код Управе за
трезор

Назив
рачуна

Стање на последњи дан фискалне
године

III ЗБИРНИ ПОДАЦИ
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Укупно неутрошена средства

износ

Неутрошена средства на последњи дан фискалне године (2+3+4)
Неутрошена средства буџета АП Војводине
Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
Остала неутрошена средства (осим из тачке 2. и 3.)
Неутрошена средства за повраћај
Стање рачуна на последњи дан фискалне године

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:

M. П.

______________________________
потпис

Образац ЗСВС/апв
ЈББК (јединствени број буџетског корисника)
________________________________________

Назив директног корисника буџетских средстава АП Војводине
_____________________________________________________________
Седиште
_____________________________________________________________
Адреса
_____________________________________________________________
ПИБ _____________________

Назив индиректног корисника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Јединствени број буџетског корисника

ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
И РАЧУНИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Ред
бр.
1.
2.

Неутрошена средства

Конто (4
цифре)

износ

Неутрошена средства на последњи дан фискалне године
(2+3+4)
Неутрошена средства буџета АП Војводине
ОПИС

3.
4.
5.
6.

Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
Остала неутрошена средства (осим из тачке 2. и 3.)
Неутрошена средства за повраћај
Стање рачуна на последњи дан фискалне године
II РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА
Бројеви рачуна код Управе за
трезор

Назив
рачуна

Стање на последњи дан фискалне
године

III ЗБИРНИ ПОДАЦИ
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Укупно неутрошена средства
Неутрошена средства на последњи дан фискалне године (2+3+4)
Неутрошена средства буџета АП Војводине
Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
Остала неутрошена средства (осим из тачке 2. и 3.)
Неутрошена средства за повраћај
Стање рачуна на последњи дан фискалне године

износ

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:

M. П.

Образац П1

_______________________________
потпис

__________________________________________
(Назив директног корисника буџета АП Војводине)

ПОТВРДА

Индиректном кориснику буџета (РС/града/општине) __________ ЈББК __________
Седиште _______________ адреса _______________
Број рачуна 840 _______________
Са рачуна буџета АПВ пренета су у фискалној години средства према следећим
наменама:
Намена Намена
Износ пренетих
Утрошено према
(конто) (опис) средстава према акту о приложеној документацији
до 31.12. фискалне године
буџету АПВ за
фискалну год.
1
2
3
4

Неутрошено на
последњи дан
фискалне године
5

Свега:
Потврда се издаје у циљу изузимања из укупног износа неутрошених средстава у смислу
члана 4. Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
Републике Србије на рачун извршења буџета Републике Србије.
Да су подаци из колоне 1-3 тачни сагласан
Покрајински секретаријат за финансије
Сектор за трезор
______________________________________
Да су исказани подаци о пренетим, утрошеним и износу неутрошених средстава, на
основу документације приложене од стране примаоца средстава тачни, оверава
Надлежни директни корисник буџета АПВ

____________________________________

Образац П2
_______________________________
(буџет Републике, града, општине)
________________________________
(назив директног корисника)

ПОТВРДА

Индиректном кориснику буџета АПВ _______________ ЈББК __________
Седиште __________ адреса __________
Број рачуна 840-__________
Са рачуна буџета пренета су у фискалној години средства према следећим наменама:
Намена Намена
Износ пренетих
Утрошено према
(конто) (опис) средстава према акту о приложеној документацији
до 31.12. фискалне године
буџету за фискалну
годину
1
2
3
4

Неутрошено на
последњи дан
фискалне године
5

Свега:
Потврда се издаје у циљу изузимања из укупног износа неутрошених средстава у смислу
члана 7. Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
корисника буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине
Војводине
Да су исказани подаци о пренетим и неутрошеним средствима, на основу документације
приложене од стране примаоца средстава тачни, оверава
Сагласан надлежни трезор
_____________________

Директни корисник буџета
(Република/ град/ општина)
____________________

