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На основу члана 17. 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15, 9/16- Одлука УС
РС,24/18, 41/18 и 87/18 ), члана 2. Решења о образовању Комисије за безбедност саобраћаја
(“Службени лист општине Сокобања“, број 17/2017, 20/2018 и 25/2019) и члана 42. Пословника о
раду Општинског већа општине Сокобања (“Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15,
20/18 и 14/19 ), Општинско веће општине Сокобања, на предлог Комисије за безбедност саобраћаја,
на седници одржаној дана 13.12.2019. године, донело је
ПРОГРАМ
финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Сокобања у 2020-ој
години
I
Овим Програмом утврђује се начин расподеле средстава која општина Сокобања обезбеђује за
финанасирање унапређења безбедности саобраћаја из буџета општине, наплаћене новчане казне за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, поклона или прилога
покровитеља и осталих прихода.
II
Средства из тачке I овог Програма су наменска и користе се за поправљање саобраћајне инфраструктуре
на територији општине, финансирање рада Комисије за безбедност саобраћаја, унапређење
саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја, научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних
за послове безбедности саобраћаја.
III
У 2020-ој години средства која припадају буџету јединици локалне самоуправе општине Сокобања
користиће се:
ПРОГНОЗА ПРИХОДА
I Средстава која припадају буџету јединици локалне самоуправе општине Сокобања
У динарима

1.

Укупно планирана средства од наплаћених новчаних
казни за прекршаје

8.500.000,00

УКУПНО: 8.500.000,00 динара
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ПЛАН РАСХОДА
У динарима

1.

Поправљање саобраћајне инфраструктуре
Имплементација видео надзора

2.

Набавка вертикалне сигнализације

3.870.000,00

590.000,00

УКУПНО: 4.460.000,00 динара

У динарима

100.000,00

1.

Рад комисије за безбедност саобраћаја

2.

Техничко опремање јединице саобраћајне полиције

3.

Техничко опремање
одељења

Ватрогасно-дин. спасилачког

100.000,00

2.000.000,00

УКУПНО: 2.200.000,00 динара

У динарима

1.

2.

3.

Унапређење собраћајног васпитања и образовања

500.000,00 дин.

Превентивно – промотивне активности
2.1 Набавка ауто седишта за децу
Научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја
3.1 Израда Стратегије и акционог плана безбедности у
саобраћају

540.000,00 дин.

800.000,00 дин.

УКУПНО: 1.840.000,00 динара
УКУПНО у 2020.години:8.500.000,00 динара
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IV
Програм финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Сокобања у 2020ој години објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
II Број: 401-987/19
У Сокобањи, 13.12.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. "Службени
гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013, 108/2013,
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 67. став 1.
тачка 26. Статута оштине Сокобања (Службени лист општине Сокобања бр. 6/19),
председник Општине Сокобања, доноси
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин и поступак враћања неутрошених
средстава на рачун извршења буџета општине Сокобања, 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 Сокобања за текућу
годину, објављене у „Службени лист општине Сокобања“.
Члан 2.
Неутрошена средства у смислу овог Правилника су сва финансијска средства која су пренета
(трансферисана) из Буџета општине Сокобања у складу са донетом Одлуком о буџету
општине, индиректним корисницима средстава, а која служе за финаснирање расхода и
издатака, у фискалној години, закључно са 31. децембром ( у даљем тексту: неутрошена
средства).
Члан 3.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, врше индиректни корисници
буџетских средстава до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на Рачун за
извршење буџета, број 840-168640-63, по моделу 97:
97 КБ-ЈББК-конто-глава-извор финансирања-функционална класификација.
Члан 4.
Индиректни корисници средстава Буџета општине Сокобања достављају надлежном
директном кориснику спецификацију неутрошених средстава из члана 2. овог правилника, на
Обрасцу СНС - Спецификација неутрошених средстава, до истека фискалне године.
На основу достављених образаца из става 1. овог члана, директни корисник Буџета
општине Сокобања у систему извршења буџета врши корекцију расхода и издатака за
фискалну годину и доставља Министарству финансија - Управи за трезор (у даљем тексту:
Управа) збирне спецификације неутрошених средстава индиректних корисника Буџета
општине Сокобања за које је надлежан, (опредељене према главама, односно функцијама и
економским класификацијама), којима су означени индиректни корисници Буџета на Обрасцу
ЗСНС - Збирна спецификација неутрошених средстава.
Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
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Члан 5.
У износ неутрошених средстава за повраћај из члана 2. овог правилника, не спадају
средства на рачуну редовног пословања директних и индиректних корисника Буџета општине
Сокобања са стањем на дан 31. децембар, која су пренета том кориснику од другог нивоа
власти, као и остале уплате (накнаде за боловања, донације).
Средства на рачуну осталих намена и сопствених прихода не сматрају се
неутрошеним средствима и не исказују се у обрасцима СНС - Спецификација неутрошених
средстава и ЗСНС - Збирна спецификација неутрошених средстава.
Директни и индиректни корисници Буџета општине Сокобања
истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СНС и ЗСНС.

одговорни су за

Члан 6.
Индиректни корисници Буџета општине Сокобања обавезни су да уз спецификацију из
члана 4. овог Правилника доставе надлежној Општинској управи потврду коју издаје
надлежни орган другог нивоа власти који му је пренео средства, а која садржи следеће
податке:
- захтев за изузимање неутрошених средстава пренетих од другог нивоа власти,
- спецификацију укупних неутрошених средстава (Образац СНС),
- потврду надлежног органа другог нивоа власти који је пренео средства индиректном
кориснику.
Потврда садржи:
- назив надлежног органа другог нивоа власти који издаје потврду,
- укупну висину, односно укупан износ средстава која су пренета од другог нивоа власти,
- означење намене за коју су пренета средства другог нивоа власти,
- печат надлежног органа који потврду издаје и потпис овлашћеног лица.
Члан 7.
Директни корисник, за индиректног корисника из своје надлежности, уз преглед из
члана 4. доставља Трезору и потврду из члана 6. овог правилника.
Директни корисник за део неутрошених средстава која су му пренета од другог нивоа
власти, у циљу изузимања ових средстава из укупног износа неутрошених средстава, уз

Страна 6

БРОЈ 40 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

13. ДЕЦЕМБАР 2019

преглед из члана 4. овог правилника, доставља Трезору потврду надлежног органа другог
нивоа власти који му је пренео средства, а која садржи податке утврђене у члану 6.
Правилника.
У износ неутрошених средстава за повраћај из члана 2. 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.
Члан 8.
Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Сокобања
(Службени лист општине Сокобања бр. 25/13).
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општинске
управе општине Сокобања. Правилник објавити у “Службеном листу општине Сокобања”.
Број: 401-961/2019
Дана:13.12.2019. године
Сокобања

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ИСИДОР КРСТИЋ
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Образац СНС
Назив корисника буџетских средстава________________________________________
Седиште_____________________________
ПИБ_________________________________
ЈББК________________________________
Шифра директног корисника буџетских средстава______________________________
СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
I РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Број рачуна редовног половања код Управе за трезор
_____________________________________________

( у динарима )
Економска
класифика
ција

Р.б.

Опис

1.

Неутрошена средства на дан 31.12.____. године
(2+3+4)
Неутрошена средства буџета општине
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
2.6.
Економска класификација на нивоу
синтетике
Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
Неутрошена средства осталих уплата
Неутрошена средства за повраћај (2=1-3-4)

2.

3.
4.
5.

Износ

У делу I Рачун редовног пословања 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.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:_______

Име и презиме одговорног лица,

Место и датум,

(штампаним словима)
М.П.

___________________________
потпис
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Образац ЗСНС
Назив корисника буџетских средстава________________________________________
Седиште_____________________________
ПИБ_________________________________
Глава-функција индиректних корисника буџетских средстава из Одлуке о буџету општине
Сокобања_______________________
ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
I РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Број рачуна код Управе за трезор
_____________________________________________
Р.б.
1.
2.

3.
4.
5.

( у динарима )
Економска
класификациј
а

Опис

Износ

Неутрошена средства на дан 31.12.____. године
(2+3+4)
Неутрошена средства буџета Града
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
2.6.
Економска класификација на нивоу синтетике
Неутрошена средства буџета осталих нивоа
властиу
Неутрошена средства осталих уплата
Неутрошена средства за повраћај (2=1-3-4)

У делу I Рачун редовног пословања 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.
Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно
приказани и да је обрачун састављен у складу са важећим прописима.
Број:_______

Име и презиме одговорног лица,

Место и датум,

(штампаним словима)
М.П.

___________________________
потпис
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Садржај:
Р.бр.

Одлука
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