РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Број: 401-00-43/18-001-005
Београд, 12. јанаур 2018. године
ИНСТРУКЦИЈА
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЗИВА НА БРОЈ ОДОБРЕЊА КОД УПЛАТЕ ДОНАЦИЈА,
ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и
114/17 у даљем тексту: Правилник), прописан је евиденциони рачун за уплату донација,
помоћи и трансфера у корист нивоа Републике, број: 840-29550845-64 - Донације, помоћи и
трансфери у корист нивоа Републике Србије.
2. Чланом 22. Правилника, прописана је структура елемента позив на број одобрења
за уплате донација, помоћи и трансфера у корист ниво Републике Србије.
Прописана структура елемента „позив на број одобрења“ састоји се од шест делова, и
то:
97 КК-ХХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХХХХ-XX, при чему је:
1) КК................................................двоцифрени контролни број по моделу 97;
2) ХХХХХ.......................................петоцифрени јединствени број корисника корисника
јавних средстава – (ЈБКЈС);
3) ХХ.............................................. двоцифрени број извора финансирања;
4) ХХ.............................................. двоцифрени број подизвора финансирања;
5) ХХХXXX................................... шестоцифрени број прихода по економској
класификацији;
6) ХХ............................................... двоцифрени број подекономске класификације.
Код обухватања података путем електронског плаћања подаци се обавезно уносе без цртица.
3. Попуњавање елемента „позив на број одобрења” по наведеној структури, врши се
на следећи начин:
1) двоцифрени контролни број по стандарду ISO 7064 MODUL 97. Програм за
израчунавање контролних бројева по модулу 97 налази се и на сајту Министарства
финансија - Пореска управа и у систему ФМИС.
2) петоцифрени јединствени број корисника јавних средстаца (ЈБКЈС), садржан
је у Списку корисника јавних средстава, у колони 8- Ознака и назив директног корисника
буџетских средстава (ДБК), у оквиру којег су посебно евидентирани директни и индиректни
корисници средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање, јавне агенције, организације на које
се примењују прописи о јавним агенцијама или су контролисане од стране државе, као и
други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора, на основу података Агенције за привредне регистре, односно одговорајућег
регистра, као и корисници јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог
рачуна трезора, а припадају јавном сектору. Наведени списак је саставни део Правилника о
списку корисника јавних средстава. Ажуран Списак корисника јавних средстава налази се на
сајту Управе за трезор http://www.trezor.gov.rs/ у одељку: Правилници/Правилник о списку
корисника јавних средстава/Списак корисника јавних средстава;
3) двоцифрени број извора финансирања, у којој су садржане информације о извору
финансирања, који је прописан чланом 8. Правилника о стандардном и класификационом
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овиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, број 16/16, 49/16,
107/16, 46/17 и 114/17), и има једну од следећих ознака зависно од извора финанирања:
 Донације од иностраних земаља - извор 05;
 Донације од међународних организација - извор 06;
 Трансфере од других нивоа власти - извор 07;
 Добровољне трансфере од физичких и правних лица - извор 08;
 Финансијску помоћ ЕУ - извор 56
4) двоцифрени број подизвора финансирања, који ближе одређује извор
финансирања, користи се за евидентирање појединих пројеката или других наменa и
одређује број евиденционог рачуна;
5) шестоцифрени број прихода по економској класификацији;
Приликом уплате на рачун број: 840-29550845-64 - Донације, помоћи и трансфери у
корист нивоа Републике Србије, користи се једна од економских класификација у оквиру
група:
731000 –Донације од иностраних држава - извор 05:
731121-Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа Републике;
731221-Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа Републике;
732000 –Донације од међународних организација - извор 06:
732121-Текуће донације од међународних организација у корист нивоа Републике;
732221-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа Републике ;
732000- Финансијску помоћ ЕУ - извор 56:
732311- Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике;
732411- Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике;
733000-Трансфери од других нивоа власти- извор 07:
733121-Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике;
733221-Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике;
744000-Добровољне трансфери од физичких и правних лица - извор 08:
744121-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
Републике;
744122-Приходи по основу донација за санацију штета од елементарних непогода и
744221- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист
нивоа Републике.
6) двоцифрени број подекономске класификације, који ближе одређује економску
класификацију. Овај податак није обавезан и може да се означи са 00.
3. Директни корисник буџетских средстава и индиректни корисник буџетских
средстава који је укључен у Систем извршења буџета Републике (ИСИБ), у Шифарнику
буџетске класификације креира и одобрава подизвор финансирања, на основу ког Управа за
трезор отвара евиденциони рачун.
Директни корисник буџетских средстава и индиректни корисник буџетских средстава
доставља инструкцију за уплату донација, помоћи и трансфера у корист нивоа Републике
Србије, уплатиоцу прихода, у складу са овом инструкцијом.
4. Даном почетка примене ове инструкције престаје да важи Инструкција за попуњавање
позива на број одобрења код уплате донација, помоћи и трансфера у корист нивоа Републике
Србије, Број: 401-00-130/17-001-005 од 23. јанаура 2017. године.
5. Ова инструкција ступа на снагу даном потписивања.
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
КООРДИНАТОР
Милорад Ившан с.р.
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