
НАПОМЕНА: Одредбе Правилника о изменама и допунама  правилника о 
начину припреме, састављања и подношења  завршних рачуна корисника 
буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских 
фондова Републике и локалне власти (''Службени гласник РС'', број 11/05) 
примењују се и на директне и индиректне кориснике буџетских средстава 
Републике, локалне власти и организација  обавезног социјалног осигурања и 
буџетских фондова Републике и локалне власти који су на списку у Наредби о 
отварању консолидованог рачуна трезора и отварању подрачуна и затварању 
рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике и 
организација обавезног социјалног осигурања (''Службени гласник РС'', бр. 89/02 и 
123/03) 

 
 
На основу члана 62. став 3. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', бр. 9/02 и 87/02),  
Министар финансија доноси  

 
П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ, 
САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА И БУЏЕТСКИХ ФОНДОВА РЕПУБЛИКЕ И ЛОКАЛНИХ  

ВЛАСТИ  
 

Члан 1.  
У Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних 

рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног 
осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти (''Службени гласник 
РС'', број 12/04), у члану 1. додаје се став 3. који гласи:  

''Одредбе овог правилника, сагласно Уредби о буџетском рачуноводству и 
Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава 
Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног 
осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора (''Службени 
гласник РС'', бр.141/04 и 7/05), примењују се и на индиректне кориснике средстава 
организација обавезног социјалног осигурања.''  

Члан 2.  
У члану 2. тачка 2), број: ''2258'', замењује се бројем: ''2259''.  

У тачки 6) речи: ''311911 - Остали извори капитала пренети из претходне 
године'' замењују се речима: ''311511 - Утрошена средства текућих прихода за 
набавку нефинансијских средстава''.  

Члан 3  
У члану 4. став 2. речи: ''бр. 92/2002, 64/2003 и 125/2003'' замењују се речима: '' бр. 
92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04 и 137/04.''  
Члан 4.  
У члану 5. додају се ст. 3. и 4. који гласе:  

''Индиректни корисници средстава организација обавезног социјалног 
осигурања обрасце састављају у три примерка у писменој форми, а један у 



електронском облику, које достављају надлежној организацији обавезног 
социјалног осигурања.  

Организација обавезног социјалног осигурања, по извршеној контроли, по 
један примерак:  

1) враћа подносиоцу;  
2) доставља Управи;  
3) задржава ради обраде, заједно са примерком у електронском облику.''  
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Члан 5.  

У члану 6. став 5. број: ''1207'' замењује се бројем: ''1213'', а број: ''2261'' 
замењује се бројем: ''2262''.  

У ставу 6. број: ''1208'' замењује се бројем: ''1214'', а број: ''2262'' замењује се 
бројем: ''2263''.  

Члан 6.  
У члану 7. став 4. после речи: ''производа'' додају се речи: ''и део 

нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће 
дефицита текуће године''.  

У ставу 5. број: ''2259'' замењује се бројем: ''2260''.  
У ставу 6. број: ''2260'' замењује се бројем: ''2261''.  
У ставу 7. број: ''2264'' замењује се бројем: ''2265''.  
У ставу 8. број: ''2265'' замењује се бројем: ''2266''.  

Члан 7.  
У члану 10. став 1. речи: ''у колоне 4 - 10" замењују се речима: ''у колоне 4 -11".  
У ст. 4, 5. и 6. речи: ''9 и 10'' замењују се речима: ''9, 10 и 11''.  

Члан 8.  
Обрасци Биланс стања � Образац 1, Биланс прихода и расхода � Образац 2, Извештај о 
капиталним издацима и финансирању � Образац 3, Извештај о новчаним токовима � 
Образац 4 и Извештај о извршењу буџета � Образац 5 (погледајте обрасце), који су 
прописани чланом 3. ст. 1. и 2. Правилника о начину припреме, састављања и 
подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација 
обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних 
власти (''Службени гласник РС'', број 12/04), мењају се и гласе како је дато у 
прилогу овог правилника.  
Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов 
саставни део.  

Члан 9.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику Републике Србије'', а примењиваће се почев од припреме, састављања и 
подношења годишњих финансијских извештаја за 2004. годину.  
 
Број: 110-00-17/2005-06  
У Београду, 4. фебруара 2005. године  
 
МИНИСТАР,  
Млађан Динкић  
 


