На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС",
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,
149/2020 и 118/2021) и члана 26. Одлуке о Општинској управи Бачка Топола(„Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 19/2016), Начелник Општинске управе доноси

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин и поступак враћања неутрошених
средстава на рачун извршења буџета општине Бачка Топола, која су индиректним
корисницима буџетских средстава пренета до истека фискалне године, а нису утрошена у
тој фискалној години, односно закључно са 31. децембром текуће фискалне године.
Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана односи се на
индиректне кориснике буџетских средстава из Одлуке о буџету општине Бачка Топола за
текућу годину, објављене у „Службени лист општине Бачка Топола“.
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 Бачка Топола, број: 840-70640-56.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. изсказује се на Обрасцу
СВС – Спецификација враћених буџетских средстава.
Индиректни корисници буџетских средстава општине Бачка Топола 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.
Образаџ СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, који је прописан
Правилником, чини његов саставни део.

Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава, који
нису у систему консолидованог рачуна трезора општине Бачка Топола, односно на
директне и индиректне кориснике средстава буџета виших нивоа власти.
Изузетно, у односу на став 1. овог члана, директни и индиректни корисници
буџетских средстава виших нивоа власти нису у обавези, да врате неутрошена средства
на рачун буџета општине Бачка Топола, уколико су им та средства дозначена након 20.
децембра текуће године.
Корисници средстава из става 2. овог члана дужни су, да Одељењу за финансије
Општинске управе доставе податке о укупном износу и детаљној структури неутрошених
средстава са детаљним образложењем, најкасније до 10. Јануара наредне године.
Члан 5.
Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Бачка
Топола, broj: 110-36/2015-III („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 11/2015).
Члан 6.
Овај правилник ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола", а
примењује се даном доношења.
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