
Образац ПНС 

Назив буџетског корисника ___________________________________________ 

Седиште __________________________________________________________ 

ПИБ ______________________________________________________________ 

Шифра индиректног корисника буџетских средстава ______________________ 

Шифра директног корисника буџетских средстава ________________________ 

 

ПРЕГЛЕД НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 
 

I. РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

Број рачуна код Министарства финансија - Управе за трезор  ________________ 

 Ред. 
бр. 

Опис  Шифра 
Износ  

(у динарима) 

1. Неутрошена буџетска средства пренета из ранијих 
година, на дан 31.12.2010. 

    

2. Неутрошена средства из буџета града Лозница на дан 
31.12.2010. 

    

2.1. 
  
Економска класификација на четвртом нивоу 
(синтетика) 

_____________ _____________ 

2.2 
  
Економска класификација на четвртом нивоу 
(синтетика) 

_____________ _____________ 

2.3 
  
Економска класификација на четвртом нивоу 
(синтетика) 

_____________ _____________ 

2._   __________________________________________ _____________ _____________ 

2._   __________________________________________ _____________ _____________ 

2._   __________________________________________ _____________ _____________ 

2._   __________________________________________ _____________ _____________ 

2._   __________________________________________ _____________ _____________ 

3. Неутрошена средства из буџета осталих нивоа власти     

4. Укупно неутрошена средства на дан 31.12.2010. године 
(1+2+3) 

    

 



II. РАЧУН ОСТАЛИХ НАМЕНА* 

Број рачуна код Управе за трезор: _______________________________________ 
  

Ред.  
бр. 

Опис  Шифра 
Износ  

(у динарима) 

1. Неутрошена буџетска средства пренета из ранијих 
година, на дан 31.12.2010. 

    

2. Неутрошена средства из буџета града Лозница на дан 
31.12.2010. 

    

2.1. 
Економска класификација на четвртом нивоу 
(синтетика) 

_____________ _____________ 

2.2 Економска класификација на четвртом нивоу 
(синтетика) 

_____________ _____________ 

2.3 Економска класификација на четвртом нивоу 
(синтетика) 

_____________ _____________ 

2._ __________________________________________ _____________ _____________ 

2._ __________________________________________ _____________ _____________ 

2._ __________________________________________ _____________ _____________ 

2._ __________________________________________ _____________ _____________ 

2._ __________________________________________ _____________ _____________ 

3. Неутрошена средства из буџета осталих нивоа власти     

4. Неутрошени остали приходи      

5. Укупно неутрошена средства на дан 31.12.2010. 
године (1+2+3+4) 

    

У делу I. Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. и у делу II. Рачуни осталих 
намена 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. 



III. РАЧУН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

Број рачуна код Управе за трезор: ______________________________________  

Ред.  
бр. 

Опис  
Износ  

(у динарима) 

1. Износ средстава на дан 31.12.2010. године   

IV. ЗБИРНИ ПОДАЦИ 

Ред.  
бр. 

Опис  
Износ  

(у динарима) 

1. Неутрошена средства за повраћај  

(I Рачун редовног пословања: износ са ред. бр. 2 +  
II Рачуни осталих намена: износ са ред. бр. 2) 

  

  
 

Потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно 
приказани и да је обрачун састављен у складу са важећим прописима 

Број: 

Место и датум: 
М.П.  

________________________
име и презиме одговорног 

лица  
(штампаним словима)  

________________________
Потпис 

* У случају да буџетски корисник има више рачуна осталих намена, исказује стање 
средстава на свим рачунима појединачно 



Образац ЗПНС 

Назив директног буџетског корисника ____________________________________ 

Седиште ____________________________________________________________ 

ПИБ ________________________________________________________________ 

Шифра директног корисника буџетских средстава __________________________ 

Глава- функција индиректних корисника буџетских средстава из члана 6. Одлуке о 
буџету Града Лознице за 2010. годину ("Службени лист града Лознице бр. 9/2009 и 10/2010)  

______________________________________________________ 
 

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 
 

I СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Ред.  
бр. 

Опис Шифра  
Износ  

(у динарима) 

1. 
Неутрошена буџетска средства пренета из ранијих  
година на дан 31.12.2010. године 

2. 
Неутрошена средства из буџета града Лозница  
на дан 31.12.2010. године 

   2.1 Економска класификација на четвртом нивоу (синтетика) __________ ________________

   2.2 Економска класификација на четвртом нивоу (синтетика) __________ ________________

   2.3 Економска класификација на четвртом нивоу (синтетика) __________ ________________

   2._ _______________________________________________ __________ ________________

   2._ _______________________________________________ __________ ________________

   2._ _______________________________________________ __________ ________________

3. Неутрошена средства из буџета осталих нивоа власти   

4. 
Укупно неутрошена средства на дан 31.12.2010. године (1+2+3)   

 

 

 

 

 
 



II РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

Ред.  
бр. 

Опис Шифра  
Износ  

(у динарима) 

1. 
Неутрошена буџетска средства пренета из ранијих  
година на дан 31.12.2010. 

2. 
Неутрошена средства из буџета Града Лозница  
на дан 31.12.2010. 

   
2.1 

Економска класификација на четвртом нивоу (синтетика) __________ ________________

   
2.2 

Економска класификација на четвртом нивоу (синтетика) __________ ________________

   
2.3 

Економска класификација на четвртом нивоу (синтетика) __________ ________________

   
2._ 

_______________________________________________ __________ ________________

   
2._ 

_______________________________________________ __________ ________________

   
2._ 

_______________________________________________ __________ ________________

   
2._ 

_______________________________________________ __________ ________________

   
2._ 

_______________________________________________ __________ ________________

3. Неутрошена средства из буџета осталих нивоа власти   

4. Неутрошени остали приходи   

5. Укупно неутрошена средства на дан 31.12.2009. године 
(1+2+3+4) 

  

У делу I. Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. и у делу II. Рачуни осталих 
намена 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. 

 

III РАЧУНИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

Ред.  
бр.  

Опис  
Износ  

(у динарима) 

1. Износ средстава на дан 31.12.2010. године  

 

 



IV ЗБИРНИ ПОДАЦИ 

Ред.  
бр.  

Опис  
Износ  

(у динарима) 

1. Неутрошена средства за повраћај  

 
(I Средства за редовно пословање: износ са ред. бр. 2 +  
II Рачуни осталих намена: износ са ред. бр. 2) 

 

Потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани и да је 
обрачун састављен у складу са важећим прописима 

Број: 
 
Место и датум: 

М.П. 

___________________________
име и презиме одговорног лица

(штампаним словима)  

___________________________
(Потпис) 
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