УВОЂЕЊЕ ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
У СИСТЕМ ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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Промене у начину плаћања
Укидају се подрачуни - плаћања се врше преко Система за извршење буџета
Републике Србије (ИСИБ).
Неутрошена средства на крају године, са подрачуна за сопствене приходе и
подрачуне за наменска средства, биће пребачена на одговарајуће
евиденционе рачуне у оквиру ИСИБ-а. Та средства ће установе моћи
користити у наредној години.
Неутрошена средства на крају године са подрачуна за редовно пословање ће
бити пребачена у буџет Републике Србије.

Свака установа мора бити повезана са Информационим системом Управе за
трезор.
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Промене у начину плаћања
Свака институција добија свој буџет, и извршаваће га преко Система ИСИБ.
Програмска структура и садржај буџета биће дефинисани на основу
инструкција Министарства, у складу са начином финансирања (извори
финансирања) и врстама прихода и примања, расхода и издатака сваке
установе (одговарајуће апропријације).
Распоред и износ средстава из буџета, обавља Министарство са својих
апропријације у буџету, на апропријације буџета установа.

Плаћања ће установе вршити са одговарајућих апропријација из својих
буџета.
23.10.2018.

Промене у начину плаћања
Плаћања за средства из извора 01 – средства из буџета, су ограничена и
утврђена Квотама на месечном нивоу за сваку апропријацију.
Корисници сами могу планирати и предлагати износ Квоте (ниво потребних
средстава) за сваки месец до краја године, а надзор и управљање системом
квота Установа, врши Министарство.
Збир свих квота у току године (12 квота), не сме бити већи од додељене
апропријације у буџету.
За средства из осталих извора не постоји систем квота, већ је ниво средстава
за плаћање условљен висином прихода на одговарајућем извору прихода.
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Промене у начину плаћања
Свако плаћање се мора претходно најавити (резервисати средства), тако што
се уноси Преузета обавеза.
У оквиру Преузете обавезе се уносе подаци о правном основу за плаћања
(Уговор, фактура, ...), подаци о повериоцу, подаци са којих апропријација ће
се вршити плаћање, износ потребних средстава, и предвиђени датум
плаћања.
Не постоји могућност плаћања данас за данас! Преузета обавеза се мора
унети најкасније 5 дана од очекиваног датума плаћања (осим у изузетним
случајевима када је потребна сагласност Управе за трезор).
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Промене у начину плаћања
Налози за плаћање се формирају на основу преузете обавезе, и извршавају
предвиђеног датума.
Посебно се уносе прузете обавезе и налози за плаћање за исплату зарада и
накнада запосленим.

Подаци о обрачуну зарада и налози за плаћање се достављају електронским
путем у виду прописаних фајлова одговарајућој експозитури Управе за
трезор. У управи за трезор се након контроле достављених фајлова врши
учитавање података у ИСИБ.
Потребно је благовремено обезбедити да информациони системи за
обрачун зарада у установама могу да генеришу прописане фајлове!!!
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Евиденција прихода и расхода
Рачуни установа за социјалну заштиту у платном промету

840-xxxxxxxxxx661-кб Рачун за редовно пословање (Извор 01)
840-хххххххххх667-кб Рачун за сопствене приходе (Извор 04)
840-хххххххххх761-кб Наменски рачун (остали извори)
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Евиденција прихода и расхода
Информациони систем за извршење буџета (ИСИБ)
Евиденциони рачуни
1
ххххх

2
хх

3
хх

1. Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБ КЈС) – 5 карактера
2. Извор финансирања – 2 карактера
3. Подизвор финансирања (редни број ЕР) – 2 карактера
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Евиденција прихода и расхода
Евиденциони рачуни
Пример: Геронтолошки центар Београд

платни промет

СИБ

Извор

подрачуни

евиденциони рачуни

01

840-0000000638661-89

001800101

04

840-0000000638667-71

001800401

остали

840-0000000453761-46

001800601

остали

840-0000000851761-19

001800701
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Евиденција прихода и расхода
Рачун за извршење буџета Републике Србије

840-0000000001620-21
Члан 49. Закона о буџетском систему: Јавни приходи и примања се уплаћују преко рачуна
за уплату јавних прихода

840-0000хххххх843-кб
хххххх = економска класификација
Ток новца:
Рачуни за уплату јавних прихода
(група 843)
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Рачун за извршење буџета
840-1620-21

Евиденција прихода и расхода
Уплата и евиденција прихода осталих извора финасирања се обавља преко
евидентних рачуна са јасно дефинисаном структуром позива на број одобрења:
евидентни подрачун: 840-хххххххххх845-кб
Структура позива на број одобрења по моделу 97:

кб-ххххх-хх-хх-хххххх-хх

1. двоцифрени контролни број по моделу 97;
2. петоцифрени јединствени број корисника јавних средстава (ЈБ КЈС);
3. двоцифрени број извора финансирања;
4. двоцифрени број подизвора финансирања;
5. шестоцифрени број прихода по економској класификацији;
6. двоцифрени број подекономске класификације.
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Евиденција прихода и расхода
Ток новца:
Уплата

Пренос

845

Пражњење

843

840-1620-21

Ток информација у евиденцији прихода у СИБ:
Уплата на 845

Евиденциони рачун у СИБ

ПБО

кб-00180-04-01-хххххх-00
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001800401

Презентација и обука
Презентација и обука за рад у информационом систему за извршење буџета – ИСИБ
Једнодневна обука – 20 установа по 2 запослена

Датум обука: 29. октобар 2018. године – 13. новембар 2018. године
Време обука: 10:00 – 16:00

Консултативни састанци – питања и одогвори
Датум: од 03. децембра 2018. године
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Министарство финансија
Управа за трезор
Веб адреса: www.trezor.gov.rs

E-mail: isib.podrska@trezor.gov.rs
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