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ПРЕДГОВОР
У односу на претходно (јануар 2021.), ово измењено и допуњено издање Контног
плана за буџетски систем (јул 2022.) настало је на основу измена које су донете
Правилницима о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гл. РС“, бр. 19/21, 66/21 и 130/21). Овим
изменама и допунама уређено је неколико новина, од којих издвајамо:
прописан је нови извор финансирања - 17;
у класи 200000 измењен је опис синтетичког конта 211100, аналитичког
конта 211110 и субаналитичког конта 211111; синтетичког конта 212100,
аналитичког конта 212110 и субаналитичког конта 212111; синтетичког
конта 221100, аналитичког конта 221110 и субаналитичког конта 221111;
синтетичког конта 222100, аналитичког конта 222110 и субаналитичког
конта 222111;
у класи 500000 у групи 512000, додата су нова субаналитичка конта 512118
и 512119;
у класи 600000, категорији 610000, промењен је опис синтетичког конта
611100, аналитичког конта 611110 и субаналитичког конта 611111;
аналитичког конта 611120 и субаналитичког конта 611121; синтетичког
конта 612100, аналитичког конта 612110 и субаналитичког конта 612111;
аналитичког конта 612120 и субаналитичког конта 612121;
у класи 700000 у категорији 710000 додата су нова конта и то: аналитички
конто 713620, те нова субаналитичка конта у групи 713 000 и 714000;
у класи 700000, у категорији 780000 промењен је опис групе конта 781 и
синтетичког конта 781100, аналитичког конта 781110 и субаналитичког
конта 781111 и додан је нови аналитички и субаналитичка конта и то:
781120, 781121, 781122, 781123, 781124, 781125, 781126 и 781127;
промењен је назив субаналитичких конта 716226 и 743329;
Ово издање садржи скраћени облик Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гл. РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17,
114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21),
који садржи само класификације које овај правилник прописује и то:
- класификацију расхода и издатака према изворима финансирања (чл 8. овог
правилника),
- табеларни приказ шема функсионалне класификације (Прилог 1) и
- контни план (Прилог 2).
Сматрамо да смо на овај начин пружили сваком рачуновођи у буџетском систему
неопходан алат ажуриран са најновијим изменама, који је и лаган за свакодневну употребу.
Све измене класификација објављених у овом правилнику и надаље ћемо редовно
пратити и објављивати у нашем часопису БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО.

Редакција
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ИЗВОД ИЗ
ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ОКВИРУ
И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
„Службени гласник РС”, бр. 16 од 26. фебруара 2016, 49 од 31. маја 2016, 107 од 29.
децембра 2016, 46 од 12. маја 2017, 114 од 20. децембра 2017, 20 од 16. марта 2018, 36
од 10. маја 2018, 93 од 30. новембра 2018, 104 од 28. децембра 2018, 14 од 6. марта
2019, 33 од 10. маја 2019, 68 од 25. септембра 2019, 84 од 29. новембра 2019, 151 од
15. децембра 2020, 19 од 5. марта 2021, 66 од 30. јуна 2021, 130 од 29. децембра 2021.
Члан 8.
Kласификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује
приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава.*
Брисан је ранији став 2. (члан 1. Правилника - 93/2018)
Класификација извора финансирања обухвата:
1) Опште приходе и примања буџета – извор 01;*
2) Трансфере између корисника на истом нивоу – извор 02;
3) Социјалне доприносе – извор 03;
4) Сопствене приходе буџетских корисника – извор 04;
5) Донације од иностраних земаља – извор 05;
6) Донације од међународних организација – извор 06;
7) Трансфере од других нивоа власти – извор 07;
8) Добровољне трансфере од физичких и правних лица – извор 08;
9) Примања од продаје нефинансијске имовине – извор 09;
10)Примања од домаћих задуживања – извор 10;
11)Примања од иностраних задуживања – извор 11;
12)Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – извор
12;
13)Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – извор
13;**
14) Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – извор 14;
15) Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих
година – извор 15;**
16) Родитељски динар за ваннаставне активности – извор 16;
17) Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – извор 17; ***
18) ***Финансијску помоћ ЕУ – извор 56.
*Службени гласник РС, број 93/2018
**Службени гласник РС, број 151/2020
***Службени гласник РС, број 130/2021
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