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ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЧУНИМА ИЗ ГРУПЕ 723,743 И 763 

 

 

Чланом 2. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних 

средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор 

(„Службени гласник РС“, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), прописан је тип корисника јавних 

средстава 7 –остали корисници јавних средстава и  8 – остали – посебни корисници јавних 

средстава, којима се врши пренос средстава из буџета на посебан наменски динарски рачун 

код Управе за трезор. Чланом 11а Правилника о Плану подрачуна консолидованог рачуна 

трезора („Службени гласник РС”, бр. 42/10 и 24/16), прописани су подрачуни на којима се 

евидентирају промет и стање динарских средстава пренетих из буџета, и то: за тип КЈС – 7  

подрачуни групе 723 и 743, а за тип КЈС – 8  подрачун групе 763. 

Корисницима су отварени подрачуни  групе 723, 743 и 763 код Управе за трезор ради 

пријема средства из буџета. Из тих разлога је омогућен пријем средстава на њихове рачуне 

код Управе за трезор само са рачуна групе са јединственим идентификационим бројем 

рачуна Управе за трезор – 840. Истовремено је онемогућен пријем средстава са свих других 

рачуна банaкa. Ово из разлога да корисници јавних средстава не би користили наведени 

рачун као редован рачун, што се до сада дешавало, и на тај начин избегавали обавезе из 

принудне наплате. 

У случају рекламација на извршене трансакције са рачуна банака на њихов подрачун 

код Управе за трезор (групе 723, 743 и 763) та средства се евидентирају на привременом 

рачуну Управе за трезор 840-240100571-45, одакле ће бити враћена на рачун са кога су 

упућена или на неки од рачуна корисника у некој од пословних банака. 

Са наведених подрачуна може се вршити пренос средстава на друге сопствене рачуне 

корисника јавних средстава отворених код пословних банака или се вршити плаћање другим 

правним или физичким лицима. 
Средства са ових подрачуна могу се искључиво користити за измирење обавеза за 

намене дефинисане одговарајућим актом - документом са надлежним државним органом 

који им врши пренос средстава из буџета, са напоменом да сву одговорност за наменско 

трошење буџетских средстава преузимају корисници којима су та средстава одобрена. 

Са наведених рачуна не могу се вршити готовинске исплате. 

Корисницима јавних средстава обрачунава се и врши наплата тарифе сагласно  Уредби  

о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор 

("Службени гласник РС", бр. 116/13, 80/14 и 12/15). 

 

                                                                            
 


