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1. ПРИСТУП WEB АПЛИКАЦИЈИ 

Web апликација за Информациони систем извршења буџета - ИСИБ налази се на URL адреси која 

ће вам бити прослеђена са приступним налогом. 

 

За приступ апликацији је потребан приступни налог који садржи корисничко име: xxxxx и 

лозинку: xxxxx издату од стране УТ. 

 

За кориснике који се логују помоћу СМАРТ картице, омогућено је логовање до истека сертификата, 

након чега искључиво приступају путем приступних налога. 

 

Могу да се користе сва три интернет претраживача: 

Internet Explorer (од верзије 9 па на више) 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Препорука је да се ради са последњом верзијом Google Chrome. 

 

Када у Google Chrome унесете URL адресу добићете уводну форму: 

                    

 
 

Дугме Пријава сертификатом служи за логовање са СМАРТ картицом. 

  

После исправног уноса корисничког имена и лозинке приступате апликацији и добијате уводни 

мени: 



     
 

На првој линији на форми се налазе подаци о кориснику који се логовао на основу корисничког 

налога и овлашћења која има налог као и година за коју радите и радни дан : 

 

 
 

Уколико ваш налог омогућава да радите са више корисника јавних средстава, можете прећи на рад 

под новим корисником кликом на СЕСИЈА –> ПРОМЕНА ПАРАМЕТАРА СЕСИЈЕ –> 

ПРОМЕНИ 

 

 
 

Добија се обавештење о успешности преласка на рад код другог корисника јавних средстава : 

 
Потврдом У РЕДУ сада у првој линији је информација за који орган радите: 

 
Код избора под опцијом СЕСИЈА може се изабрати и Крај рада где вас програм враћа на уводни 

мени. Такође постоји и избор Промена лозинке где се може вршити промена додељене лозинке. 

 



На формама се стандардно налазе дугмад:  којим се врши враћање на претходну форму – 

страницу. Дугме   служи да се форма освежи подацима по критеријумима претраге на тој 

форми. 

На основу корисничког налога и овлашћења која има налог, могу се извршавати следеће 

функционалности у програму : 

- ШИФАРНИЦИ 

- АДМИНИСТРАЦИЈА 

- АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

- КВОТЕ  

- ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 

- ЗАРАДЕ 

- ПЛАЋАЊА 

- ИЗВОДИ РАЧУНА 

- ПРЕГЛЕДИ 

- ГЛАВНА КЊИГА 

- ЗАТВАРАЊЕ ДАНА 

- СЕСИЈА 

 

2. ШИФАРНИЦИ 

2.1. Шифарници буџетске класификације 

2.1.1. Подизвор финансирања  

Учесници: 

ДБК, ИБК 
 
Функција омогућава унос и модификацију подизвора финансирања који за сваког буџетског 

корисника ближе описује извор финансирања. Подизвор финансирања улази у структуру 

евиденционог рачуна и представља редни број евиденционог рачуна. 

Извори финансирања претходно морају бити дефинисани.  

Ако је унет крајњи датум периода важења подизвора (Важи до), онда он мора бити већи од текућег 

радног дана. 

Функција се позива избором у менију Шифарници > Шифарници буџетске класификације > 

Подизвор финансирања. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Креирај и отвара нову екранску форму за унос. 

2. Корисник уноси нове подизворе финансирања организације у оквиру претходно унетих 

извора финансирања. 

3. Када буџетски корисник креира подизвор у оквиру извора финансирања, његов статус је 1- 

Креиран.  

4. Систем не дозвољава да за организацију и извор финансирања у току једне године постоји 

више подизвора финансирања са истом шифром без обзира што се периоди важења не 

преклапају. 

5. Корисник врши модификацију свих поља осим шифре подизвора финансирања. 



6. Уколико је на основу подизвора финансирања креиран евиденциони рачун, измена валуте 

није дозвољена. 

7. Корисник отказује постојећу шифру уносом датума „Важи до“ путем акције „Промени 

период важења“. За отказивање подизвора финансирања морају бити испуњени следећи 

услови: 

 Важи до мора бити већи од текућег радног дана. 

Ако је на основу подизвора финансирања креиран евиденциони рачун извора 

финансирања који није 01-Општи приходи и примања буџета за текућу годину, онда се 

испитују додатни услови: 

 Расположиви салдо ЕР мора бити једнак нули. Расположиви салдо ЕР се рачуна на 

следећи начин: 

Расположиви салдо ЕР = (Кумулативно потражује + Дневно потражује) –  

                                      (Кумулативно дугује  + Дневно дугује) –  

                                      (Резервисани износ + Резервисано за ПН) 
 

Само овлашћено лице код буџетског корисника може да откаже подизвор финансирања под 

горе наведеним условима. Отказивање подизвора финансирања истовремено отказује и 

припадајући евиденциони рачун за текућу годину тако што систем преписује у „Важи до“ 

евиденционог рачуна мањи од два датума: „Важи до“ са подизвора финансирања или 

31.12.текуће године. 

8. Овлашћено лице код буџетског корисника одобрава креиране подизворе када они прелазе у 

статус 2-Одобрен, а систем уписује корисника који је покренуо одобравање. Само 

подизвори финансирања у статусу „Креиран“ се могу одобравати. 

9. На основу подизвора финансирања који су на текући радни дан важећи и одобрени и за које 

није већ креиран евиденциони рачун, овлашћено лице из Централне канцеларије креира 

евиденционе рачуне или одбија креирање евиденционог рачуна. Ако се креирање ЕР одбија, 

онда подизвор финансирања мења статус у 3-Одбијен. 

 

10. Уколико је корисник покренуо акцију „Промени“ за подизвор финансирања у статусу 

„Одбијен“, након чувања измена систем аутоматски мења статус подизвора финансирања у 

„Креиран“. 

 

 

11. Подизвор преноса је неки од постојећих подизвора финансирања који улази у састав 

евиденционог рачуна на који ће се пренети неутрошена средства из претходне године. 

Подизвор мора бити дефинисан за извор преноса који је наведен за извор, на пример: Ако је 

за извор финансирања 04 дефинисан извор преноса 13 у шифарнику Извори преноса, онда 

подизвор преноса може бити неки у оквиру извора 13 за подизвор извора 04. 

Извор финансирања 

Извор финансирања Извор преноса 

04 13 

05 15 

 

 Подизвор финансирања 

Организација Извор Подизвор Подизвор преноса 

10523 13 03  

10523 04 01 03 у оквиру извора 13 

10523 15 02  

10523 05 02 02 у оквиру извора 15 

 



12. Корисник има могућност да филтрира важеће, неважеће или све подизворе финансирања у 

односу на текући радни дан. Крајњи датуми улазе у период важења у смислу да је подизвор 

финансирања важећи укључујући датуме „Важи од„ и „Важи до“. 

2.2. Евиденциони рачун 

2.2.1. Шифарник евиденционих рачуна  

Учесници: 

УТ 

  
Функција омогућава креирање евиденционих рачуна (у даљем тексту ЕР). Преко евиденционих 

рачуна евидентира се дуговни и потражни промет буџетског корисника по изворима и подизворима 

финансирања.  

За изворе финансирања који нису 01-општи приходи и примања буџета, плаћања са тих извора врши 

се до нивоа стварно реализованих средстава тј. до нивоа расположивог салда на тим рачунима. 

 

Евиденциони рачуни креирају се на почетку сваке буџетске године, након учитавања буџета. Основ 

за аутоматско креирање ових рачуна по организацијама су извори финансирања, а дефинисани су у 

апропријацијама за одређеног буџетског корисника. За буџетске кориснике који изворе 

финансирања прате и на нижим нивоима извора финансирања аутоматски ће се креирати додатни 

евиденциони рачуни. Основ за креирање су подизвори финансирања које сваки буџетски корисник 

дефинише за сопствене потребе.  

Евиденциони рачуни формирају се на нивоу године, по организационој шифри, по извору и 

подизвору финансирања. Евиденционе рачуна креира Централна канцеларија. 

 

На прегледу евиденционих рачуна Шифарници>Евиденциони рачун>Евиденциони рачун 

кориснику су омогућене следеће опције: 

 

 Креирај – опција омогућава појединачно креирање ЕР 

 Захтеви за креирање – креирање евиденционих рачуна на основу захтева корисника 

(одобреног подизвора финансирања) 

 Преглед - преглед селектованог ЕР 

 Промени -  промена селектованог ЕР 

 Копирај – копирање селектованог ЕР ради бржег креирања новог ЕР 

 Промени период важења – промена периода важења, отказивање ЕР 

 Обриши – брисање ЕР 

 Историја – историја промене података на ЕР 

 Експорт – експорт података у Excel 

 Одбијени захтеви - преглед захтева које је Централна канцеларија одбила 

 Серијско креирање – аутоматско креирање ЕР 

 

 Појединачно креирање/ажурирање евиденционог рачуна 

Кораци:  

1. Корисник уноси организациону шифру, шифру извора финансирања и шифру подизвора 

финансирања који идентификују број евиденционог рачуна. Година је увек текућа година. 

Листа извора финансирања посматра само важеће вредности у односу на текући радни дан. 



Листа организација не садржи организације чији је крајњи датум периода важења мањи или 

једнак текућем радном дану. Уколико крајњи датум периода важења организације није унет, 

овај услов се не испитује. 

2. Систем формира „Број евиденционог рачуна“ на следећи начин: 

Шифра организација || Шифра извора финансирања || Шифра подизвора финансирања 

3. Валута се преписује из подизвора финансирања и не може да се мења. 

4. Износ преноса се ажурира приликом одобравања захтева за пренос неутрошених средстава 

ЕР (тип документа ТД100) и не може да се мења. 

5. Поља „Важи од“ и „Важи до“ су информативног карактера. Важи од је текући радни дан, а 

важи до је мањи датум од следећа два: важи до са подизвора финансирања или 31.12.текуће 

године. 

6. Притиском на дугме „Промени“ корисник има могућност да постави лимит задужења за 

одабрани евиденциони рачун. Уносом лимита систем дозвољава да расположиви износ 

евиденционог рачуна буде негативан до износа лимита. 

Акција Обриши 

Корисник може да обрише евиденциони рачун само ако су сви износи евиденционог рачуна 

једнаки нули. Корисник не може да обрише евиденциони рачун извора финансирања 01-општи 

приходи и примања буџета који представља основни ЕР (нема подизвор финансирања). 

Акција Промени период важења 

Корисник може да откаже евиденциони рачун ако су испуњени следећи услови: 

- Ако је извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета, организација мора бити 

угашена, тј. неважећа на текући радни дан. 

- За остале изворе финансирања различите од 01-општи приходи и примања буџета: 

o Расположиви салдо ЕР мора бити једнак нули. Расположиви салдо ЕР се рачуна на 

следећи начин: 

Расположиви салдо ЕР = (Кумулативно потражује + Дневно потражује) –  

(Кумулативно дугује  + Дневно дугује) –  

(Резервисани износ + Резервисано за ПН) 

o Организација мора бити угашена, тј. неважећа на текући радни дан или подизвор 

финансирања мора бити неважећи на текући радни дан. 

o Датум „Важи до“ мора бити већи од текућег радног дана и мањи од 31.12.текуће 

године (године на коју се ЕР односи). 

 

Акција Захтеви за креирање  

Корисник има могућност да креира више евиденционих рачуна одједном притиском на дугме 

„Захтеви за креирање“. Овај екран је подељен у два дела. 

1. У горњем делу се приказују подизвори финансирања свих корисника и извора финансирања 

за текућу годину за које не постоји евиденциони рачун и који су у статусу 2-Одобрен. 

Приказују се следећа поља: 

Шифра и назив организације, шифра и назив извора финансирања и шифра и назив 

подизвора финансирања, словна ознака валуте и датум последње промене. 

2. Ову листу је могуће претраживати по организацији, валути и извору финансирања. 

3. За селектовани ред корисник има могућност да прегледа детаље подизвора финансирања 

(акција „Преглед“). 



4. Корисник бира један или више подизвора финансирања на основу којих треба формирати 

евиденционе рачуне. Приликом избора подизвор финансирања се аутоматски пребацује у 

доњи део екрана где се налазе сви подизвори финансирања који су одабрани да се на основу 

њих креирају евиденциони рачуни. Ова листа може да се претражује по истим 

критеријумима као горња. 

5. У листи подизвора финансирања се не приказују подизвори организација чији је крајњи 

датум периода важења мањи или једнак текућем радном дану. Уколико крајњи датум 

периода важења организације није унет, овај услов се не испитује. 

6. На овом екрану кориснику су доступне две акције: 

o Притиском на дугме „Креирај ЕР“, на основу свих одабраних подизвора 

финансирања из доње табеле креираће се одговарајући евиденциони рачуни за текућу 

годину са следећим елементима: 

Важи од = ако је Важи од на подизвору финансирања већи од текућег радног дана,  

онда важи од се сетује; у супротном, текући радни дан 

Важи до = мањи датум од следећа два: Важи до са подизвора финансирања или 

31.12.текуће године. 

o Притиском на дугме „Одбиј“ отвара се екран у коме овлашћено лице из Централне 

канцеларије уноси разлог одбијања који се уписује код свих одабраних подизвора 

финансирања и додатно систем мења статус свих одабраних подизвора финансирања 

у 3-Одбијен, уписује текући радни дан у датум одбијања и корисника који је покренуо 

одбијање. Одбијени подизвори финансирања се не виде на листи захтева за креирање 

ЕР. 

7. Подизворе финансирања за које је одбијено креирање евиденционих рачуна корисник може 

да прегледа притиском на дугме „Одбијени захтеви“.  

8. На прегледу је омогућено сортирање и напредно претраживање по свим приказаним пољима. 

Иницијално подаци су сортирани по датуму одбијања у опадајућем редоследу, шифри 

организације, шифри извора и шифри подизвора финансирања. 

Акција  „Серијско креирање ЕР“ 

Ова функционалност извршава аутоматско креирање евиденционих рачуна на основу свих важећих 

и одобрених подизвора финансирања, за које није креиран евиденциони рачун, и апропријација које 

су одобрене буџетским корисницима. 

Ако се апропријација односи на извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета, онда се 

креира евиденциони рачун са редним бројем „00“ за домаћу валуту који се сматра основним и не 

односи се ни на један подизвор финансирања (подизвор финансирања није попуњен у ЕР). 

Евиденциони рачун се креира на следећи начин: 

Година – текућа буџетска година 

Организација – из апропријација 

Извор финансирања – из апропријације (01-општи приходи и примања буџета ) 

Подизвор финансирања – остаје празан, а редни број ЕР је „00“. 

Валута – домаћа валута 

Важи од – 01.01. текуће буџетске године. 

Важи до – 31.12. текуће буџетске године. 

За све изворе финансирања (01-општи приходи и примања буџета и остали извори) уколико је 

буџетски корисник дефинисао подизвор финансирања и има одобрену апропријацију у буџету за 

текућу годину, систем креира евиденциони рачун на следећи начин: 

Година – текућа буџетска година 

Организација – из апропријација 

Извор финансирања – из апропријације 



Подизвор финансирања – из подизвора финансирања за организацију и извор финансирања 

који је важећи на радни дан у систему. 

Валута – из подизвора финансирања. 

Важи од – 01.01. текуће буџетске године. 

Важи до – мањи датум од следећа два: Важи до са подизвора финансирања или 31.12.текуће 

године. 

Акција Одбијени захтеви 

Подизворе финансирања за које је одбијено креирање евиденционих рачуна корисник може да 

прегледа притиском на дугме „Одбијени захтеви“. Систем отвара екран на коме су приказани 

подизвори финансирања у статусу 3-Одбијен код којих је датум одбијања из текуће године. 

Приказују се следећа поља: 

Шифра и назив организације, шифра и назив извора финансирања, шифра и назив подизвора 

финансирања, разлог одбијања, датум одбијања и презиме и име особе која је извршила 

одбијање. 

2.2.2. Формирање иницијалних евиденционих рачуна   

Функција омогућава аутоматско креирање евиденционих рачуна. Евиденциони рачуни креирају се 

на почетку сваке буџетске године након учитавања буџета и то за све изворе финансирања. 

Евиденциони рачуни који се односе на изворе које нису 01 – општи приходи и примања буџета  су 

неопходни зато што се плаћања са тих извора врше до нивоа стварно реализованих средстава, тј. до 

нивоа расположивог салда на тим рачунима. Евиденциони рачун за извор финансирања 01 се 

користи само за евидентирање плаћања. 

Основ за аутоматско креирање ових рачуна су извори финансирања за које постоје одобрени 

важећи подизвори финансирања. За број евиденционог рачуна уписује се шифра организације 

(ЈБКЈС), шифра извора финансирања и шифра подизвора финансирања. У случају да евиденциони 

рачун не садржи подизвор финансирања, систем за последње две цифре броја ЕР уписује „00“ и то 

је тзв. основни евиденциони рачун. За назив евиденционог рачуна иницијално ће се уписати назив 

извора финансирања, ако је у питању основни евиденциони рачун који се не односи ни на један 

подизвор. Ако се евиденциони рачун односи на неки подизвор, онда се за назив тог евиденционог 

рачуна уписује назив подизвора. Накнадно је могуће променити назив евиденционог рачуна. 

Уколико је корисник унео подизворе финансирања креираће се евиденциони рачуни према 

дефинисаним подизворима. Уколико за извор финансирања не постоји ниједан подизвор, а у питању 

је извор 01, систем ће креирати основни евиденциони рачун (са суфиксом „00“). У том случају за 

остале изворе финансирања систем неће креирати основни евиденциони рачун. 

  



2.3. Параметарски шифарници 

2.3.1. Овлашћена лица 

 
Слика: Шифарник овлашћених лица – Овлашћена лица – листа и претрага 

 

Учесници: 

ДБК, ИБК  

 

Функција омогућава преглед и унос имена и презимена овлашћених лица по типу документа и 

организацији. Имена ових лица ће се приказивати приликом штампе образаца. У једном периоду 

може се унети само једно овлашћено лице по типу документа и организацији. Приликом штампе 

неког обрасца систем ће идентификовати на основу типа документа и организације са документа 

овлашћено лице за период у односу на датум креирања документа и приказати његово име и презиме 

на обрасцу. Уколико овлашћено лице није унето, систем у штампи не приказује имена него линију 

где ће корисник касније уписати имена. 

 

 
Слика: Шифарник овлашћених лица – Овлашћено лице 

 

Кораци:  

 

1. Систем приказује податке о овлашћеним лицима код којих је шифра организације једнака 

шифри организације са којом је корисник пријављен за рад. 

2. Омогућена је напредна претрага по: 

 типу документа,  



 типу овлашћења,  

 имену и презимену овлашћеног лица  

 периоду важења (важи од и важи до). 

3. Корисник има могућност да унесе ново овлашчено лице или да промени или обрише податке 

за већ унета овлашћена лица. 

4. Приликом покретања акције брисања слога систем упозорава корисника: „Да ли сте сигурни 

да желите да обришете селектовани слог? Да/Не“. Ако корисник одабере опцију „Да“, систем 

брише слог. У супротном, слог се не брише. 

5. Приликом уноса систем аутоматски попуњава следећа поља: 

 ЈБКЈС – на основу шифре организације са којом је корисник пријављен за рад. 

 Датум – креирања је текући радни дан у систему. 

 Креирао – је шифра корисника који уноси податке о овлашћеном лицу. 

 Датум последње промене – је календарски текући дан. 

 Променио – је шифра корисника који уноси или мења податке о овлашћеном лицу. 

Корисник нема могућност да уноси или мења ова поља. 

6. У једном периоду важења може се унети само једно овлашћено лице по типу документа, 

организацији и типу овлашћења. На пример: 

 

ЈБКЈС Тип документа Тип овлашћења Период важења Име и презиме 

10523 Захтев за креирање ПО Припрема 
01.01.2019.- 

31.05.2019. 
Петар Петровић 

10523 Захтев за креирање ПО Припрема 
01.06.2019.-

31.07.2019. 
Јован Јовановић 

10523 Захтев за креирање ПО Оверава 
01.06.2019.-

31.07.2019. 
Јован Јовановић 

10523 Захтев за креирање ПО Одобрава 
01.06.2019.-

31.07.2019. 

Марко 

Марковић 

 

Преглед садржи приказ следећих поља: 

 

ЈБКЈС – Шифра организације 

Тип документа – Шифра и назив типа документа 

Тип овлашћења – Припрема, Оверава или Одобрава 

Име и презиме овлашћеног лица 
Важи од – Датум почетка важења 

Важи до – Датум престанка важења 

Датум креирања – Датум креирања овлашћеног лица 

Креирао – Име и презиме корисника 

Датум последње промене 

Променио – Име и презиме корисника 
 

3. АПРОПРИЈАЦИЈА 

Систем извршења буџета управља апропријацијама свих буџетских корисника. Апропријација 

представља део буџета коју је одобрила Влада Републике Србије како би покрила трошкове 

организације у току одређене буџетске године. Апропријација је од стране Народне скупштине, 

односно локалне скупштине, законом о буџету Републике, односно одлуком о буџету локалне 



власти, дато овлашћење Влади Републике Србије, односно надлежном извршном органу локалне 

власти, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину. 

Овај систем је основа за реализацију расхода. 

У овом модулу се креирају иницијалне апропријације, врши се промена апропријација током 

буџетске године подношењем захтева за промену апропријације, евидентирају се историјски подаци 

сваке апропријације од њеног уноса у систем до краја буџетске године и кроз систем извештавања 

корисницима се пружају све неопходне информације о апропријацијама. 

 

Свака апропријација је јединствено идентификована следећим елементима: 

 Година    

 Шифра организације – 5 цифара 

 Шифра програма – 4 цифре 

 Шифра пројекта/активности – 4 цифре 

 Шифра извора финансирања – 2 цифре 

 Економска шифра – 6 цифара 

 Шифра функције – 3 цифре 

 

На основу економских шифара разликују се две врсте апропријација:   

1. Апропријације расхода (економске шифре категорије 400, 500, 600) 

Ове шифре економске класификације су типа =2 (расходна) у шифарнику економске 

класификације. 

2. Апропријације прихода (економске шифре категорије 700, 800, 900) 

Ове шифре економске класификације су типа =1 (приходна) у шифарнику економске 

класификације. 

 

Буџет може бити линијски, програмски или комбинован (линијски или програмски на нивоу 

организације). Овим је одређен тип расходних апропријација. За разлику од програмског буџета, 

линијски буџет не садржи шифру програма и шифру пројекта. 

Апропријације прихода никада не садрже шифру програма, шифру пројекта и шифру функције. 

Садрже шифру организације само за случај да извор финансирања није 01 – Приходи Републике. 

 

За сваку апропријацију постоје следећи износи: 

 Иницијални износ апропријације се попуњава приликом учитавања буџета, привременог 

финансирања или ребаланса буџета (шифре разлога промене 01,02,03). То је износ са којим 

је апропријација креирана. Променом апропријације иницијални износ се не мења. Те 

промене се евидентирају у следећим пољима: 

 Износ на терет (дугује) је кумулативно поље где се евидентирају сва смањења 

апропријације. 

 Износ у корист (потражује) је кумулативно поље где се евидентирају сва повећања 

апропријације. 

Приликом учитавања буџета, привременог финансирања или ребаланса буџета код 

расходних апропријација иницијални износ апропријације се уписује у износ у корист, док 

је износ на терет нула. Код приходних апропријација износ у корист је нула, а износ на терет 

је једнак иницијалном износу апропријације.  



Износ на терет и износ у корист одражавају све промене иницијалне апропријације, и на 

основу њих се израчунава текућа апропријација. 

 Текућа апропријација је разлика износа у корист и износа на терет код расходних 

апропријација и обрнуто код приходних. 

 

Апропријација може бити расподељена на нижим нивоима економске класификације, на 

индиректне буџетске кориснике и на квоте и у циљу извештавања рачунају се следеће вредности и 

чувају на апропријацији: 

• Укупан износ свих квота које се односе на ту апропријацију, 

• Укупни текући износ свих апропријација са истим класификацијама расподељен ИБК-

овима, 

• Укупни текући износ свих апропријација расподељен нижим нивоима економске 

класификације. 

Такође се евидентира и укупан износ извршених обавеза и резервисани износ који обухвата све 

обавезе које нису извршене.  

На основу та два поља рачуна се укупан износ свих преузетих обавеза које се односе на ту 

апропријацију. Преузимање обавеза може се извршити само ако је износ обавезе мањи или једнак 

расположивој апропријацији. Укупан износ преузетих обавеза укључује: 

o Резервисано: 

 преузете обавезе без захтева за плаћање, 

 преузете обавезе са захтевом за плаћање који није извршен (резервисани износ) и 

o Извршено: 

 преузете обавезе са извршеним захтевом за плаћање и 

 корекције расхода.  

 Расположиви износ апропријације се рачуна када се од текућег износа апропријације 

одузме укупан износ свих преузетих обавеза које се односе на ту апропријацију. 

Расположиви износ је веома битна категорија која учествује у свим процесима промене 

апропријације и преузимања обавеза. 

РАЧУНАЊЕ РАСПОЛОЖИВЕ РАСХОДНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Апропријација 

плус или минус 

Промене на апропријацији 

минус 

неизвршене преузете обавезе (Резервисано) 

минус 

извршене преузете обавезе (Извршено) 

једнако 

расположива апропријација 

 

 

 

 

 

 



Опис израчунавања износа: 

Извршена плаћања 

Представљају збир свих ставки преузетих обавеза са статусом „Извршено“ који се односе на ту 

апропријацију. 

Корекција расхода 

Представља збир свих ставки преузетих обавеза типа „Корекција расхода“ са статусом „Извршено“ 

који се односе на ту апропријацију. 

Остварено 

Има смисла само за приходне апропријације и представља суму „Износ у корист“ из табеле Прихода 

за буџетску линију која одговара апропријацији (Уплате). За расходне апропријације поље је увек 

нула. 

Неизвршене преузете обавезе 

Представљају збир свих ставки преузетих обавеза које нису у статусу „Извршено“ који се односе на 

ту апропријацију.  

Неплаћени захтеви за плаћање 

Представљају збир свих ставки преузетих обавеза са статусом „Додељено“ који се односе на ту 

апропријацију. 

 

Текући износ 

Овај износ се неће чувати, него израчунавати као разлика износа у корист и износа на терет код 

расходних апропријација и обрнуто код приходних. 

 

Расположиви износ 

Овај износ се добија следећом рачуницом: 

Износ у корист - Износ на терет – (Резервисано + Извршено + Износ распоређен на ИБК + 

Износ распоређен на нижим нивоима економске класификације) 

 

Равнотежа апропријација 

 

Збир приходних и расходних апропријација мора да буде у равнотежи. Два основна принципа 

равнотеже морају се константно поштовати за све апропријације у буџетској години: 

1. Укупан износ свих апропријација расхода са државним буџетом као извором финансирања 

мора бити једнак укупном износу свих апропријација прихода са државним буџетом као 

извором финансирања (за све организације); 

2. За сваку организацију и сваки извор финансирања изван државног буџета укупан износ свих 

апропријација расхода мора бити једнак укупном  износу свих апропријација прихода. 

Ови  принципи остају непромењени независно од операција које се врше над апропријацијама. 

 

Статуси апропријације 

 

Иницијалне апропријације се креирају у статусу „Исправан“ ако су приликом настанка успешно 

прошле верификацију. У случају ребаланса буџета апропријација може да пређе у статус „Нарушен“ 

уколико је њен текући износ мањи од расположивог или мањи од износа распоређеног на квоте. 

Такође, приликом ребаланса буџета апропријација може бити отказана, када се сви њени износи 

своде на нулу и она добија статус „Отказан“. 

  



 

Учитавање података о захтевима за апропријације 

 

За групно учитавање захтева за апропријације дефинисане су две врсте фајлова: 

1. Фајл за иницијалне апропријације којим се учитава: 

 буџет, 

 ребаланс буџета и 

 привремено финансирање. 

2. Фајл за промену апропријација којим могу да се: 

 креирају захтеви за иницијалне апропријације којим се коригују учитане иницијалне 

апропријације (на пример НИП), 

 креирају захтеви за промену апропријације са разлогом промене 04-Трансфер у/из 

буџетске резерве и 

 креирају захтеви за расподелу апропријације са разлогом промене 07- Трансфер за 

индиректног буџетског корисника. 

 

Улазни фајлови који се тичу захтева за иницијалне и промену апропријација се не чувају ни у бази 

података нити на фајл систему.  

 

На апликацији у менију АПРОПРИЈАЦИЈЕ приказује се могући избор функционалности: 

 

 
Слика: Апропријације мени 

3.1. Преглед апропријација 

3.1.1. Преглед расходних апропријација  

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед свих расходних апропријација буџетских корисника са приказом 

реализације потрошње апропријација. 

За сваку апропријацију приказују се износи те апропријације сумарно са износима апропријација 

ИБК које су настале расподелом. 

Функционалност се извршава приказом свих апропријација расхода који одговарају критеријумима 

селекције и сортирања. Апропријације се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао 

приликом пријаве на систем и на организацију са којом се корисник пријавио за рад. 



 
Слика: Преглед расходних апропријација 

 

Кораци:  

1. Систем приказује апропријације расхода организације са којом се корисник пријавио за рад. 

2. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Сви елементи буџетске класификације (програм, пројекат, извор финансирања итд.) 

 Надређена организација (ЈБ ДБК) – критеријум је активан само ако је корисник 

пријављен са организацијом типа 0-Република. 

 По свим износима који се приказују (оператор =, <, >...) 

3. Кликом на дугме Нађи систем приказује апропријације расхода које одговарају изабраним 

критеријумима селекције и сортирања. 

 

Приказани су следећи износи апропријације: 

 Иницијални износ апропријације се попуњава приликом учитавања буџета, привременог 

финансирања или ребаланса буџета (шифре разлога промене 01,02,03). То је износ са којим 

је апропријација креирана. Променом апропријације иницијални износ се не мења. 

 Текућа апропријација је разлика износа у корист и износа на терет код расходних 

апропријација. 

 Расположиви износ апропријације се рачуна када се од текућег износа апропријације 

одузме укупан износ свих преузетих обавеза које се односе на ту апропријацију. 

Расположиви износ је веома битна категорија која учествује у свим процесима промене 

апропријације и преузимања обавеза. 

РАЧУНАЊЕ РАСПОЛОЖИВЕ  РАСХОДНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

Апропријација 

плус или минус 

Промене на апропријацији 

минус 

неизвршене преузете обавезе (Резервисано) 

минус 

извршене преузете обавезе (Извршено) 

минус 



распоређено на ИБК 

једнако 

расположива апропријација 

 

 Резервисано је сума преузетих обавеза: 

o преузете обавезе без захтева за плаћање, 

o преузете обавезе са захтевом за плаћање који није извршен 

 Извршено је сума извршених преузетих обавеза: 

o преузете обавезе са извршеним захтевом за плаћање и 

o корекције расхода.  

 Износ нераспоређен на квоте је износ текуће апропријације који није распоређен на квоте. 

 Износ нераспоређен на ИБК је расположиви износ апропријације који није распоређен на 

ИБК. 

 

Доступне акције на овом екрану су: 

 Преглед - опција омогућава преглед детаља апропријације Преглед детаља апропријације 

расхода. 

 Захтеви - опција омогућава преглед ставки захтева за промену апропријације који су утицали 

на њено стање Преглед ставки захтева за апропријацују. 

 Квоте - опција омогућава преглед квота апропријације – Квоте апропријација. 

 Обавезе - опција омогућава преглед свих ставки преузетих обавеза које се односе на текућу 

апропријацију Преглед ставки преузетих обавеза. 

 Резервисано - опција омогућава преглед резервисаног износа на апропријацији. 

 Извршено - опција омогућава преглед свих извршених ставки преузетих обавеза које се 

односе на текућу апропријацију. 

 ИБК - опција је активна само ако ДБК има ИБК. Приказује апропријације ИБК које се односе 

на текућу апропријацију ДБК. 

 Историја -  опција омогућава хронолошки преглед промена апропријације Преглед историје 

расходних апропријација. 

 Експорт - опција омогућава експорт и преузимање филтрираних података у Excel фајлу. 

  



 Преглед детаља апропријације расхода 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед свих детаља апропријације расхода које се односе на буџет, 

привремено финансирање или ребаланс буџета Републике Србије. 

 

 

 
Слика: Преглед детаља расходне апропријације 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа расходних апропријација кликом на дугме Преглед. 

2. Систем приказује детаље апропријације која је одабрана на претходном екрану. 

 

На детаљном прегледу апропријације приказана су и додатни износи у односу на преглед расходних 

апроприајција: 

 Резервисано је збир износа: 

o Неизвршених преузетих обавеза - преузете обавезе без захтева за плаћање и 

o Неизвршених захтева за плаћање - преузете обавезе са захтевом за плаћање који није 

извршен. 

 Извршено је збир износа: 

o Укупног извршеног - преузете обавезе са извршеним захтевом за плаћање и 

o Корекције расхода.  

Квоте: 

o Распоређено је текући износ апроријације распоређен на квоте 

o Нераспоређено је износ текуће апропријације који није распоређен на квоте. 

ИБК: 

o Распоређено је расположиви износ апропријације који је распоређен на ИБК 

o Нераспоређено је расположиви износ апропријације који није распоређен на ИБК. 

 



3.1.1.1.1. Штампа детаља расходне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава штампу свих података који се налазе на детаљном прегледу апропријације 

расхода. 

 

Кликом на дугме Штампа систем креира фајл PDF формата који је могуће одштампати. 

 

 Преглед ставки захтева за апропријацују 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед свих ставки захтева за промену апропријације које су утицале на 

текући износ једне изабране апропријације. Ставке се приказују без обзира на статус захтева. 

Функција се покреће кликом на дугме Захтеви на Прегледу расходних/приходних апропријација. 

 

 
Слика: Преглед ставки захтева за апропријацију 

 

Претрага може да буде по : 

 Шифра разлога 

 Датум креирања 

 Датум примене 

 Износ на терет 

 Износ у корист 

  



 Квоте апропријација 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Ако се на Прегледу расходних апропријација кликне дугме Квоте добија се преглед квота по 

месецима.  

 

 
Слика: Преглед квота 

 

Претрага може бити по: 

 Шифра периода 

 Шифра организације 

 Шифра програма 

 Шифра пројекта 

 Шифра економске квалификације 

 Шифра функције 

 Надређени КЈС 

 

 Преглед ставки преузетих обавеза 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед свих ставки преузетих обавеза које су утицале на извршење једне 

изабране апропријације или квоте. Корекције расхода ће имати негативан износ. Ставке се приказују 

без обзира на њихов статус. Функција се покреће кликом на дугме Обавезе на Прегледу расходних 

апропријација. 

 



 
Слика: Преглед ставки преузетих обавеза 

 

На прегледу су приказани следећи подаци: 

Шифра преузете обавезе ID преузете обавезе 

Број документа преузете обавезе Број документа са преузете обавезе 

Датум документа преузете обавезе Датум документа са преузете обавезе 

Опис Опис са преузете обавезе 

Датум доспећа Очекивани датум плаћања са ставке преузете обавезе 

Датум извршења Датум извршења налога који је настао на основу ставке преузет 

обавезе ако је ставка преузете обавезе у статусу „Извршен“. За 

остале ставке овај датум се не приказује, поље је празно. 

Износ Износ са ставке преузете обавезе 

Шифра и назив економске 

класификације 

Шифра и назив економске класификације из ставке преузете 

обавезе. 

Шифра и назив подекономске 

класификације 

Шифра и назив подекономске класификације из ставке 

преузете обавезе. 

Шифра и назив подизвора финансирања Шифра и назив подизвора финансирања из ставке преузете 

обавезе. 

Статус Назив статуса ставке преузете обавезе 

Табела: Структура приказа ставки преузетих обавеза 

 

За одабрану ставку преузете обавезе корисник има могућност да прегледа: 

 Детаље документа преузете обавезе 

 Детаље ставке преузете обавезе. 

 

За претрагу приказа могу да се уносе следећи подаци : 

 Датум доспећа (унос или избор из календара) 

 Износ 

 Економска класификација (унос или избор из падајућег менија) 

 Подекономска класификација (унос или избор из падајућег менија) 

 Подизвор финансирања (унос или избор из падајућег менија) 

 Статус (избор из падајућег менија) 

 



 Преглед резервисаног износа на апропријацији/квоти 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед ставки захтева за креирање преузете обавезе и ставки преузетих 

обавеза које су утицале на резервисани износ изабране апропријације или квоте. 

Функција се позива кликом на дугме Резервисано на Прегледу расходних апропријација 

 

Кораци:  

1. Функција се позива за апропријацију, тј.квоту на којој је корисник био позициониран са 

следећих екрана: 

 Преглед расходних апропријација 

 Преглед квота 

2. Систем приказује све ставке захтева за креирање ПО и ставке преузетих обавеза које 

задовољавају предуслов и које се односе на изабрану апропријацију или квоту. 

3. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Очекивани датум плаћања 

 Сви елементи буџетске класификације 

 Износ (оператор =, <, >...) 

 

 Преглед историје расходних апропријација 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава хронолошки преглед историје апропријације расхода. Функционалност се 

извршава приказом детаља историје промена изабране апропријације расхода са свим елементима – 

кликом на дугме Историја након изабране апропријације. Систем приказује детаље историје 

промена апропријације изабране на претходном екрану сортиране по датуму промене у опадајућем 

редоследу, као и име особе која је извршила промене. 

Свака промена текућег износа апропријације и расподела апропријације са ДБК на ИБК се 

евидентира у историји. 

 

 

  
Слика: Детаљи историје за ставку расходне апропријације 

 



3.1.2. Преглед приходних апропријација 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед свих приходних апропријација буџетских корисника са приказом 

оствареног прихода. За сваку апропријацију приказују се износи те апропријације сумарно са 

износима апропријација ИБК које су настале расподелом. Функционалност се извршава приказом 

свих апропријација прихода које одговарају критеријумима селекције и сортирања. Апропријације 

се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем. Систем 

приказује апропријације прихода организације са којом се корисник пријавио за рад. 

 

 
Слика: Преглед приходних апропријација 

 

Приказани су следећи износи апропријације: 

 Иницијални износ апропријације се попуњава приликом учитавања буџета, привременог 

финансирања или ребаланса буџета (шифре разлога промене 01,02,03). То је износ са којим 

је апропријација креирана. Променом апропријације иницијални износ се не мења. 

 Текућа апропријација је разлика износа на терет и износа у корист код расходних 

апропријација. 

 Остварени приход је разлика уплата и корекције прихода за текућу апропријацију. 

 Уплате је укупни износ извршених уплата које се односе на текућу апропријацију. 

 Корекција прихода је сума износа свих извршених захтева за корекцију прихода које се 

односе на текућу апропријацију: 

 Захтеви за повраћај средстава је резервисани износ апропријације, тј. сума износа свих 

неизвршених захтева за корекцију прихода које се односе на текућу апропријацију. 

 Износ нераспоређен на ИБК је расположиви износ апропријације који није распоређен на 

ИБК. 

 

Доступне акције на овом екрану су: 

 Преглед - опција омогућава преглед детаља апропријације. 

 Захтеви - опција омогућава преглед ставки захтева за промену апропријације који су 

утицали на њено стање. 



 Приходи - опција омогућава преглед остварених прихода који се односе на текућу 

апропријацију.  

 ИБК – опција је активна само ако ДБК има ИБК. Приказује апропријације ИБК које се 

односе на текућу апропријацију ДБК. 

 Историја - опција омогућава хронолошки преглед промена апропријације. 

 Експорт – опција омогућава експорт филтрираних података у Excel фајл. 

 Преглед детаља приходне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава детаљни преглед апропријације. Поља „Резервисано“ и „Извршено“ се 

попуњавају у случају корекције прихода, тј. налога за повраћај прихода. Поље „Остварено“ се 

ажурира приликом сваке уплате на основу буџетске линије у позиву на број одобрења за приходе 

који нису са извором финансирања 01-приходи Републике. За приходе Републике, поље се ажурира 

у зависности од уплатног рачуна јавних прихода са кога долази уплата. Функционалност се 

извршава приказом детаља изабране апропријације прихода са свим елементима. 

 

 
Слика: Преглед детаља приходне апропријације 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа приходних апропријација кликом на дугме Преглед. 

2. Систем приказује детаље апропријације која је одабрана на претходном екрану. 

 

На детаљном прегледу апропријације приказана су и додатни износи у односу на преглед приходних 

апропријација: 

ИБК: 

 Распоређено је расположиви износ апропријације који је распоређен на ИБК. 

 Нераспоређено је расположиви износ апропријације који није распоређен на ИБК. 

 Штампа детаља приходне апропријације 

 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 



Функција омогућава штампу свих података који се налазе на детаљном прегледу апропријације 

прихода. 

 

Кликом на дугме Штампа систем креира фајл PDF формата који је могуће одштампати. 

 Преглед историје приходне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава хронолошки преглед историје апропријације прихода. Функционалност се 

извршава приказом детаља историје промена изабране апропријације прихода са свим елементима 

- кликом на дугме Историја након изабране апропријације. Систем приказује детаље историје 

промена апропријације изабране на претходном екрану сортиране по датуму промене у опадајућем 

редоследу, као и име особе која је извршила промене. 

Свака промена текућег износа апропријације и расподела апропријације са ДБК на ИБК се 

евидентира у историји. 

 

 
Слика: Детаљи историје за ставку приходне апропријације 

 

 Преглед корекција прихода на апропријацији 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед ставки захтева за корекцију прихода и ставки захтева за повраћај 

средстава које су утицале на износ корекције прихода изабране апропријације. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа приходних апропријација кликом на дугме Корекције за 

апропријацију на којој је корисник био позициониран. 

2. Систем приказује све ставке захтева за корекцију прихода и повраћај средстава које 

задовољавају предуслов и које се односе на изабрану апропријацију. 

3.2. Захтев за иницијалне апропријације 

3.2.1. Преглед захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ 

 



Функција омогућава преглед листе свих захтева за иницијалне апропријације. На форми се 

приказују захтеви за иницијалне апропријације које одговарају критеријумима селекције и 

сортирања. Захтеви се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на 

систем. 

 

 

У табели описана су поља која се приказују на екранској форми. 

 

Табела: Структура приказа захтева за иницијалне апропријације- заглавље 

Рб Назив Опис 

1  Буџетска година Година за коју се тражи преглед захтева за иниц.апропр. 

2  Шифра захтева Шифра под којом је заведен захтев 

3  Шифра разлога 

промене 

Шифра разлога промене из шифарника разлога 

4  Учитана шифра Учитана шифра 

5  Назив фајла Назив фајла из кога је извршено учитавање иницијалних 

апропријација 

6  Датум креирања Датум креирања иницијалних апропријација 

7  Датум примене Датум примене иницијалних апропријација 

8  Укупан износ Укупан износ иницијалних апропријација 

9  Опис Опис каква се врста учитавања апропријација ради 

10  Статус Назив статуса из табеле статуса 

 

Доступне акције на овом екрану су: 

 Преглед - опција омогућава покретање функционалности Преглед детаља захтева за 

иницијалне апропријације (један захтев) 

 Историја - опција омогућава покретање функционалности Преглед историје захтева за 

иницијалне апропријације 

 Нарушене апр. – опција омогућава преглед исправних и нарушених иницијалних 

апропријација. 

 Преглед детаља захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ 

 

Избором детаља захтева кликом на дугме Преглед омогућава се преглед захтева за иницијалне 

апропријације са свим ставкама. На овом прегледу нису дозвољен измене захтева, али је омогућен 

позив разних процедура за обраду захтева у зависности од статуса у коме се захтев налази. 

Функционалност се извршава приказом захтева за иницијалне апропријације са свим ставкама који 

одговарају критеријумима селекције и сортирања. 

 



 

 
Слика: Преглед детаља захтева за иницијалне апропријације (један захтев) 

 

У следећој табели описана су поља која се приказују на екранској форми. 

 

Структура приказа захтева за иницијалне апропријације- заглавље 

Рб Назив Опис 

1  Број захтева Број захтева 

2  Буџетска година Буџетска година за коју су захтеви за иницијалне 

апропријације 

3  Шифра разлога 

промене 

Шифарник разлога промене 

4  Назив разлога промене Шифарник разлога промене 

5  Шифра организације Шифарник организација 

6  Назив организације Шифарник организација 

7  Назив фајла Назив фајла из кога се учитавају иницијалне 

апропријације 

8  Учитана шифра Учитана шифра захтева 

9  Датум креирања Датум креирања захтева 

10  Жељени датум 

примене 

Жељени датум примене захтева 

11  Датум примене Датум примене захтева 

12  Опис Текстуални опис 

13  Разлог одбијања Опис разлога одбијања 

14  Статус Назив статуса из табеле статуса 

15  Укупно на терет Изведено поље које представља суму износа на терет за 

све ставке које су филтриране. 

16  Укупно у корист Изведено поље које представља суму износа у корист за 

све ставке које су филтриране. 



 

Критеријум за претрагу података за приказ је могући следећи избор из листе или уносом податка: 

 Организација 

 Програм 

 Пројекат 

 Извор финансирања 

 Економска класификација 

 Функција 

 

Доступне акције на овом екрану су: 

 Детаљи ставке - опција омогућава покретање приказа детаља изабране ставке 

Преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације (једна ставка) 

 Експорт – опција омогућава преузимање приказане листе ставки у Excel фајл. 

 

У зависности од статуса захтева за иницијалне апропријације и овлашћења, доступне акције на овом 

екрану су: 

 Одобри - опција омогућава покретање функционалности Одобравање захтева за 

иницијалне апропријације 

 Одбиј - опција омогућава покретање функционалности Одбијање захтева за 

иницијалне апропријације 

 Откажи – опција омогућава покретање функционалности Отказивање захтева за 

иницијалне апропријације 

 Примени – опција омогућава покретање функционалности Примена захтева за 

иницијалне апропријација 

 Верификација - опција омогућава покретање функционалности Верификација 

захтева за иницијалне апропријације 

 Детаљи ставке – опција омогућава покретање функционалности Преглед детаља 

ставке захтева за иницијалне апропријације  

 

  



Преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ 

 

Функција омогућава преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације. Функционалност 

се извршава приказом детаља ставке захтева за иницијалне апропријације. 

 
Слика: Преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације (једна ставка) 

 Преглед историје захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета 

Сваки пут када се промени статус захтева за иницијалне апропријације додаје се слог у историју са 

текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На тај 

начин, омогућен је преглед историје захтева за иницијалне апропријације. Први упис у историју се 

дешава када се захтев креира учитавањем фајла са иницијалним апропријацијама. Функција 

омогућава преглед и нису дозвољене измене. Функционалност се извршава приказом историје 

захтева за иницијалне апропријације која представља његов животни циклус – кликом на дугме 

Историја. 

 
Слика: Преглед историје захтева за иницијалне апропријације 

 

Доступне акције на овом екрану су: 

 



 Преглед - опција омогућава преглед детаља на изабраној ставци у историји 

захтева за иницијалне апропријације - Преглед детаља у историји захтева за 

иницијалне апропријације 

Преглед детаља у историји захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета 

 

Детаљи у историји захтева за иницијалне апропријације се користе да би се видели детаљи уписа у 

историју. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. Функционалност се извршава 

приказом детаља у историји захтева за иницијалне апропријације која представља његов животни 

циклус – кликом на дугме Преглед. 

 

 
Слика: Захтев за иницијалне апропријације – историја 

 

 Преглед исправних и нарушених апропријација 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ 

 

Преглед даје утицај примене ребаланса буџета на постојеће апропријације у систему тако што даје 

упоредни приказ ставки захтева за иницијалне апропријације и одговарајућих поља постојећих 

апропријација у систему. Функционалност се извршава приказом утицаја примене ребаланса буџета 

на постојеће апропријације у систему у односу на критеријумиме селекције и сортирања. До 

прегледа се долази кликом на дугме Нарушене апр. на Прегледу захтева за иницијалне 

апропријације. 

 



 
Слика: Исправне и нарушене иницијалне апропријације  

 

 Отказивање захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета 

 

Постоји могућност отказивања захтева за иницијалне апропријације за буџет, привремено 

финансирање или ребаланс буџета. Захтев може да се откаже ако је у статусу „Оверен“. Када се 

једном откаже, захтев за иницијалне апропријације може да се активира и пређе у статус „Оверен“ 

уколико прође успешну верификацију описану у Верификација захтева за иницијалне 

апропријације. 

Функција се извршава притиском на дугме Отказивање и захтев за иницијалне операције добија 

статус „Отказан“.  

 

 Одобравање захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета 

 

Када се изврши одобравање захтева за иницијалне апропријације захтев је спреман за примену. 

Одобравање подразумева верификацију захтева и ако је верификација успешна, захтев добија статус 

„Одобрен“ и може се применити. У супротном, захтев добија статус „Отказан“. Након одобравања 

захтев више не може да се обрађује. 

Функција се извршава притиском на дугме Одобри и захтев за иницијалне операције добија статус 

„Одобрен“. 

 Одбијање захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета 

 

Постоји могућност одбијања захтева за иницијалне операције након чега даља обрада захтева није 

могућа. 

Функција се извршава притиском на дугме Одбиј и захтев за иницијалне операције добија статус 

„Одбијен“. 



 Примена захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета 

 

Функција омогућава примену одобреног захтева за иницијалне апропријације. У случају буџета или 

привременог финансирања креирају се апропријације за дату годину, а у случају ребаланса буџета 

ажурира се иницијални износ постојећих апропријација и евентуално креирају нове апропријације 

за дату буџетску годину. 

Функција се извршава притиском на дугме Примена при чему се креирају нове и ажурирају 

постојеће апропријације. 

 

3.2.2. Учитавање захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета 

 

Избором Апропријације –> Захтев за иницијалне апропријације –> Нови захтев –> Учитавање 

захтева врши се избор за учитавање фајла у коме се налазе иницијалне приходне и расходне 

апропријације које се односе на буџет (шифра разлога 01), привремено финансирање (шифра 

разлога 02) или ребаланс буџета (шифра разлога 03) Републике Србије за одређену годину. Основна 

функционалност је могућа уколико постоји фајл са годишњим буџетом, привременим 

финансирањем или ребалансом буџета. Сваки нови, креирани захтев за иницијалне апропријације 

се налази у статусу „Оверен“. Унос апропријација се реализује учитавањем фајла у XML формату 

који се добија од Одељења за припрему буџета. Учитавање иницијалних апропријација може да се 

врши више пута у току године уз следећа правила: 

 

 Пре почетка буџетске године у систем извршења буџета могу се унети само годишњи буџет или 

привремено финансирање уколико буџет још увек није усвојен. 

 Годишњи буџет за одређену буџетску годину може да се унесе само једном. 

 Привремено финансирање за буџетску годину може да се унесе више пута, али само у случају 

да буџет за дату годину још није учитан. 

 Ребаланс буџета може бити унет било када уз услов да буџет за дату годину мора претходно 

бити учитан. 

 

Учитавањем фајла креира се захтев за иницијалне апропријације. Шифра разлога промене у захтеву 

за иницијане апропријације може бити 01, 02 или 03. Ако је верификација иницијалних 

апропријација из фајла завршена успешно, захтев ће бити креиран у статусу „Оверен“. У супротном, 

захтев се неће креирати. Свака апропријација из фајла је у вези са једном ставком захтева и односи 

на неку постојећу или нову апропријацију. 

Следећи корак је одобравање захтева и његова примена или одбијање захтева за иницијалне 

апропријације. У првом случају статус захтева је „Одобрен“, а у другом „Одбијен“. 

Захтев за иницијалне апропријације настаје само учитавањем фајла и не може се мењати, али 

корисник може да га откаже у целости. Отказивањем захтев добија статус „Отказан“. 

 

За учитавање буџета потребно је унети буџетску годину, путање на којој се налази фајл са 

подацима, жељени датум примене, опис  и одабрати шифре разлога промене на форми: 



 01 Годишњи буџет  - Користи се за учитавање годишњих апропријација према Закону о 

буџету који доноси Народна скупштина. 

 02 Привремено финансирање - у случају да Годишњи буџет није одобрен за дату 

буџетску годину пре њеног почетка, Привремено финансирање може да се користи за 

креирање апропријација за почетак буџетске године. 

 03 Ребаланс буџета – То је промена Закона о буџету Републике Србије у току буџетске 

године, којом се мења, односно допуњује буџет. 

                      

 
Слика: Учитавање буџета 

 

Ако је верификација неуспешна корисник има могућност прегледа извештаја о резултатима 

верификације захтева за иницијалне апропријације. 

3.2.3. Верификација захтева за иницијалне апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК 

 

Врши се провера захтева за иницијалне апропријације на основу пословних правила. Уколико 

постоје евентуалне грешке, оне се евидентирају и могу се прегледати. Верификација захтева 

обухвата: 

 проверу исправности буџетских и осталих шифара, 

 проверу јединствености ставки захтева (апропријација), 

 проверу равнотеже захтева, 

 проверу шифре разлога захтева у односу на већ постојеће одобрене захтеве за иницијалне 

апропријације за задату буџетску годину. 

Основна функционалност је могућа једино ако је захтев за иницијалне апропријације у статусу 

„Оверен“ или „Отказан“ и реализује се креирањем захтева за иницијалне апропријације који добија 

статус „Оверен“. У супротном, захтев за иницијалне апропријације добија статус „Отказан“, све 

грешке се евидентирају и корисник има могућност формирања извештаја о резултатима 

верификације.  



До прегледа се долази у избором у менију Апропријације –> Захтев за иницијалне апропријације 

–> Нови захтев –> Преглед грешака. 
Могућ је преглед Захтева,  преглед на нивоу Захтева и преглед на нивоу ставки. 

Систем приказује грешке захтева за апропријације у два таба. На првом табу су грешке на нивоу 

целог захтева, а на другом грешке на нивоу појединачне ставке. 

 

 

 

 
Слика: Преглед резултата верификације 

Претрага је по : 

 Жељени датум примене - унос или избор из календара  

 Датуму креирања – унос или избор из календара 

 Називу фајла – унос назива 

3.3. Захтев за промену апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК 

 

Структура захтева за промену апропријације је иста као и структура захтева за иницијалне 

апропријације. Ова два захтева се разликују по типу захтева: 

ТД2 - Захтев за иницијалне апропријације ; ТД3 - Захтев за иницијалне апропријације ставка и 

ТД4 - Захтев за промену апропријације ; ТД5 - Захтев за промену апропријације ставка 

Статуси захтева се разликују. Постоје следеће вредности статуса захтева за промену апропријације: 

 У изради 

Када се захтев унесе добија статус „У изради“. У овом статусу дозвољена је измена и 

брисање захтева и његових ставки. Док је у изради, захтев није кандидат за оверу. Све измене 

захтева док је у статусу „У изради“ не уписују се у историју промена. 

 Креиран 

Захтев који је у статусу „У изради“ или „Промењен“ прелази у статус „Креиран“ када се 

заврши са уносом или изменом захтева и захтев се пошаље на оверу. У том тренутку врши 

се и упис у историју промена захтева. Само креирани захтеви су кандидати за оверу.  

 Промењен 

Захтев може бити промењен у било ком тренутку пре него се одобри, тј.одбије. Промена 

захтева подразумева промену атрибута заглавља захтева, унос, промену и отказивање ставки 

захтева. Без обзира у ком је статусу био, након промене захтев добија статус „Промењен“. 



Ове промене се односе на захтеве који су пре промене били у статусу „Креиран“, 

„Промењен“, „Оверен“ или „Привремено одбијен“ и оне се уписују у историју промена. 

 Оверен 

Овера захтева подразумева проверу исправности захтева. Захтев се оверава када је у статусу 

„Креиран“. 

 Отказан 

Захтев може бити отказан ако је статус захтева „Креиран“, „Промењен“, „Оверен“ или 

„Привремено одбијен“. 

 Одобрен 

Захтев се може одобрити само када је оверен. Одобрени захтеви су спремни за примену. 

 Привремено одбијен 

Оверен захтев може да се привремено одбије. То значи да се захтевају неке измене захтева 

или захтев може да се откаже. 

 Одбијен 

Захтев се може одбити само када је оверен. 

 

Финални статуси су: Одобрен, Отказан и Одбијен (трајно). 

 

 

Kreiran

Overen PromenjenOtkazan

Odobren Odbijen
Privremeno

odbijen

U izradi

Kreiranje
zahteva

Pošalji na
overu

Pošalji na
overu

 
Слика: Статуси захтева за промену апропријације 



3.3.1. Преглед захтева за промену апропријације (списак свих захтева) 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК 

 

Избором у менију Апропријације > Захтев за промену апропријације > Преглед захтева 

омогућава се преглед листе свих захтева за промену апропријације независно од шифре разлога 

промене као и могућност њиховог филтрирања и сортирања. 

Врши се приказ захтева за промену апропријације по критеријумима селекције и сортирања. Захтеви 

се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем. Захтеви 

(организациона шифра из заглавља захтева) се односе на организацију са којом је корисник 

пријављен за рад. 

 
Слика: Преглед захтева за промену апропријације 

 

За одабрани захтев за промену апропријације на располагању је следећи избор (притиском на дугме): 

 Преглед - опција омогућава приказ детаља изабраног захтева Преглед детаља захтева за 

промену апропријације 

 Историја - опција омогућава приказ историје промена изабраног захтева Преглед историје 

захтева за промену апропријације  

 Штампа - опција омогућава покретање штампања листе захтева 

 Промени - опција омогућава промену изабраног захтева 

 Откажи - опција омогућава отказивање изабраног захтева Отказивање захтева за промену 

апропријације 

 Овери - опција омогућава оверу изабраног захтева Овера захтева за промену апропријације 

 Експорт - опција омогућава преузимање листе захтева у Excel фајл. 

 Операције над захтевом за промену апропријације 

Креирање 

Процес промене апропријације почиње уносом захтева за промену апропријације.  Када се захтев 

унесе добија статус „У изради“. Да би се креирао захтев, морају се унети сва обавезна поља и захтев 

мора бити у равнотежи у зависности од врсте захтева. У овом статусу дозвољена је измена захтева, 

као и брисање ставки или целог захтева. Док је у изради, захтев није кандидат за оверу. 

Када корисник заврши са уносом захтева потребно је да га пошаље на оверу и тада захтев прелази у 

статус „Креиран“ и уписује се у историју промена. Само креирани захтеви су кандидати за оверу. 



 

Овера 

Овера захтева подразумева верификацију ставки креираног захтева у односу на одговарајуће 

апропријације, квоте и преузете обавезе. Ако је верификација успешна, захтев добија статус 

„Оверен“ и спреман је за одобравање (или одбијање) од стране овлашћеног корисника. 

Оверен захтев још увек може да се промени чиме прелази у статус „Промењен“ и захтева поновну 

оверу. 

Сваки пут када се захтев овери, врши се праћење историје захтева. 

 

Промена 

Промена захтева подразумева промену атрибута, додавање или отказивање ставки захтева. Захтев 

може бити промењен у било ком тренутку од креирања, па до његовог отказивања, одобравања или 

трајног одбијања, чак иако је већ оверен. 

Разликујемо две врсте промене захтева у зависности од његовог статуса пре промене. Ако је захтев 

пре промене био у статусу „У изради“, онда његова промена не изазива промену статуса нити упис 

у историју промена. Ако је захтев пре промене био у статусу „Креиран“, „Промењен“, „Оверен“ или 

„Привремено одбијен“, онда се након промене његов статус мења у „Промењен“ и уписује се у 

историју промена захтева. 

Када корисник одабере опцију да промени захтев, захтев добија статус „У промени“ независно од 

статуса у коме је био пре промене. На тај начин захтев више није кандидат за оверу или одобравање. 

Уколико корисник одустане од промене захтева, статус захтева се враћа у статус у коме је био пре 

него што је корисник одабрао опцију промене захтева. 

Када корисник заврши са променом захтева потребно је да га пошаље на оверу када захтев прелази 

у статус „Креиран“ и уписује се у историју промена. Само креирани захтеви су кандидати за оверу. 

 

Отказивање 

Захтев се може отказати ако је у статусу „Креиран“, „Промењен“, „Оверен“ или „Привремено 

одбијен“. Када се захтев откаже његов статус постаје „Отказан“. Отказивањем захтеви се не бришу 

из система и не приказују се у прегледима осим на захтев корисника. 

Није могућа промена отказаног захтева, с обзиром да је статус „Отказан“ финални статус захтева. 

 

Одобравање 

Овлашћени корисник одобрава оверене захтеве при чему се врши поновна верификација захтева. 

Ако је верификација захтева успешна, захтев добија статус „Одобрен“ и може се применити. У 

супротном, све грешке се уписују у табелу грешака и захтев добија статус „Привремено одбијен“. 

У овом случају, захтев може бити промењен или да се откаже. 

 

Одбијање 

Овлашћени корисник може да одлучи да оверени захтев одбије. Одбијање може бити трајно, што 

значи да никакве промене захтева нису дозвољене и тада је статус захтева „Одбијен“. Одбијање 

може бити и привремено, када захтев добија статус „Привремено одбијен“. У овом статусу могућа 

је промена захтева или његово отказивање. 

 

Свака промена података у захтеву за промену апропријације након што се пошаље на оверу или 

промена његовог статуса изазива упис у историју промена захтева. 

 

 Операције над ставком захтева за промену апропријације 

Креирање ставке захтева 



Креирање ставке захтева за промену апропријације омогућено је притиском на дугме Додај ставку 

када се отвара екран за унос потребних података ставке. Ова функционалност је омогућена код 

креирања новог захтева или код промене постојећег захтева. Ставка приликом креирања добија 

статус „Исправан“, јер не може да се сачува ако не прође успешно верификацију података. 

 

Промена ставке захтева 

Промена ставке захтева за промену апропријације се врши притиском на дугме Промени када се у 

новом екрану приказује текућа ставка и могуће је променити шифре буџетске класификације и 

износе „Износ на терет“ и „Износ у корист“. 

 

Отказивање ставке захтева 

Ставка захтева се отказује притиском на дугме када систем уноси нуле у оба износа „Износ на терет“ 

и „Износ у корист“ и мења статус ставке у „Отказан“. Ставка може да се поново активира уношењем 

износа који је различит од нуле у једно од два наведена поља за износ помоћу операције „Промена 

ставке захтева“. 

 

Копирање ставке захтева 

Копирање ставке захтева за промену апропријације се врши притиском на дугме Копирај када 

систем креира нову ставку са подацима текуће на којој је корисник био позициониран и приказује 

је у новом прозору за унос ставке захтева. Корисник може да измени податке ставке. 

 

Свака од наведених операција над ставкама захтева након што је захтев једном послат на оверу 

представља промену захтева за промену апропријације и изазива упис у историју промена захтева. 

 

Контрола исправности захтева и његова примена 

Да би захтев био одобрен треба да буде исправан. Исправност ставке захтева се врши у односу на 

износ одговарајуће апропријације. Захтев је исправан ако су све ставке тог захтева исправне. Ставка 

захтева је неисправна ако њена примена изазове да: 

 текући износ апропријације буде мањи од збира: 

 укупног износа преузетих обавеза у систему (извршено + резервисано), 

 износа распоређеног на ИБК, 

 износа распоређеног на нижим нивоима економске класификације; 

 текући износ апропријације буде мањи од износа распоређеног на квоте. 

 

Ставка захтева може да има попуњен или „Износ у корист“ или „Износ на терет“, али никако оба. 

Применом захтева, износ у корист ставке захтева се додаје износу у корист одговарајуће 

апропријације, а износ на терет се додаје износу на терет одговарајуће апропријације. 

Примена одобреног захтева за промену апропријације извршава се у процедури затварања дана. 

Алтернативно,  корисник може да изврши примену захтева, али само ако су пре тога одјављени сви 

корисници система организације чији се захтев примењује. 

 

Равнотежа захтева 

Захтев је у равнотежи ако је сума износа на терет једнака суми износа у корист за све ставке захтева 

са истим извором финансирања. 

 Преглед детаља захтева за промену апропријације  

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК 

 



Овим избором се омогућава преглед свих ставки захтева за промену апропријације као и могућност 

њиховог филтрирања и сортирања. У зависности од права корисник може да промени постојећи 

захтев, да га овери или откаже, да га одобри или одбије, да прегледа детаље захтева и његову 

историју. 

Функција извршава приказ свих ставки захтева за промену апропријације који одговарају 

критеријумима селекције и сортирања – кликом на дугме Преглед након што се изабере захтев на 

листи захтева за промену апропријације. 

 
Слика: Преглед детаља захтева за промену апропријације 

 

Кликом на Преглед приказују се детаљни подаци те ставке. 

Ставке се приказују на основу критеријума претраге. Могу се унети: 

 Организација 

 Програм 

 Пројекат 

 Извор финансирања 

 Економска класификација 

 

Доступне акције на овом екрану су: 

 Преглед – отвара се преглед детаља изабране ставке 

 Преглед апропријације – отвара се преглед апропријације на коју се ставке односи 

 Експорт – експорт и преузимање података у Excel фајлу 

Преглед детаља ставке захтева за промену апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед детаља једне ставке захтева за промену апропријације. Функција 

омогућава преглед и нису дозвољене измене. 

Функција извршава приказ детаља ставке захтева за промену апропријације. 

 



 
Слика: Преглед детаља ставке захтева за промену апропријације 

 

Примена захтева за промену апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК 

 

Примена захтева за промену апропријације се односи на измену апропријације која је наведена у 

ставци захтева или на креирање нове апропријације. Захтев за промену апропријације мора бити у 

статусу „Одобрен“. 

 

Кораци:  

1. Примена захтева за промену апропријације извршава се у процедури затварања дана. 

Алтернативно,  корисник може да изврши примену захтева, али само ако су пре тога 

одјављени сви корисници система организације чији се захтев примењује. Тада се функција 

позива са Прегледа детаља захтева за промену апропријације притиском на дугме 

„Примена“. 

2. Ако је услов испуњен, захтев се примењује: 

Ако су услови испуњени, систем мења статус апропријације у „Исправан“. 

Систем уписује текући датум у „Датум примене“ захтева за промену апропријације. 

3. Систем уписује захтев у историју са текућим датумум и временом промене, као и шифру 

корисника који је извршио промену. 

Систем обавештава корисника да је захтев успешно примењен. 

 Историја захтева за промену апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК 

 

Сваки пут када се промене подаци у захтеву или његов статус, додаје се слог у историји са текућим 

датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На тај начин, 

омогућен је преглед историје захтева за промену апропријације. Први упис у историју се дешава 

када се захтев овери, а затим и свака даља обрада захтева. Овде је омогућен преглед и нису 

дозвољене измене. Ова екранска форма се добија кликом на дугме Историја на Прегледу захтева за 

промену апропријације. 

 



 
Слика: Преглед историје захтева за промену апропријације 

 

За одабрани захтев за промену апропријације у зависности од његовог статуса и права корисника, на 

располагању су следеће могућности (притиском на дугме): 

 Преглед - опција омогућава покретање функционалности Преглед детаља у историји 

захтева за промену апропријације. 

 

Претрага је могућа по Статусу и Корисничком имену. 

Детаљи историје захтева за промену апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК 

 

Детаљи у историји захтева за промену апропријације се користе да би се видели детаљи уписа у 

историју. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. 

Функција извршава приказ детаља у историји захтева за промену апропријације која представља 

његов животни циклус. Кликом на дугме Преглед добија се ова екранска форма. 

 

 
Слика: Детаљи историје захтева за промену апропријације 

 Овера захтева за промену апропријације 

Учесници: 

ЦК, ДБК 

 

Функција омогућава оверу захтева за промену апропријације. Овера подразумева проверу 

исправности захтева у тренутку оверавања. Када се захтев креира, следећи корак је да се овери како 



би постао валидан у систему након чега чека на одобравање. Након овере, сваки пут када се захтев 

промени потребно је да се поново овери. 

 

Функција се позива са Прегледа захтева за промену апропријације (списак свих захтева) 

1. Притиском на дугме Овери за захтев на коме је корисник био позициониран на Прегледу 

захтева за промену апропријације. 

2. Корисник потврђује оверу захтева притиском на дугме Овери. 

3. Уколико је верификација свих пословних правила успешна, систем мења статус захтева у 

„Оверен“. 

4. Систем уписује захтев у историју са текућим датумум и временом промене, као и шифру 

корисника који је извршио промену. 

5. Систем обавештава корисника да је захтев успешно оверен. 

 

 Промена захтева за промену апропријације 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава измену захтева за промену апропријације. 

Измена захтева за промену апропријације је могућа само уколико је захтев за промену апропријације 

у статусу „Креиран“, „Промењен“, „Оверен“ или „Привремено одбијен“. Променом захтева 

треба да се изврши и промена статуса истог. Измена се врши притиском на дугме „Промени“. 

 

Табела: Структура приказа заглавља захтева за промену апропријације 

Рб Назив Опис 

1  Број захтева Не може да се мења 

2  Буџетска година Не може да се мења 

3  Шифра разлога Шифарник разлога промене, не може да се мења 

4  Назив разлога Шифарник разлога промене, не може да се мења 

5  Шифра организације Шифарник организација, не може да се мења 

6  Назив организације Шифарник организација, не може да се мења 

7  Датум креирања Не може да се мења 

8  Жељени датум 

примене 

Уноси се 

9  Датум примене Не може да се мења 

10  Основ промене Уноси се 

11  Опис Уноси се 

12  Разлог одбијања Не може да се мења 

13  Статус Назив статуса из шифарника статуса, не може да се мења 

14  Сума износа на терет Изведено поље које представља суму износа на терет за све 

ставке које су на екрану. 

15  Сума износа у корист Изведено поље које представља суму износа у корист за све 

ставке које су на екрану. 

Након унетих измена захтева потврда се врши на један од два начина: 

 притиском на дугме „Промени“ на захтеву или 



 притиском на дугме „Пошањи на оверу“. 

 

Табела: Структура приказа ставке захтева за промену апропријације 

Рб Назив Опис 

1  Редни број Не може да се мења 

2  Организациона 

шифра 

Шифарник организација 

3  Шифра програма Шифарник програма 

4  Шифра пројекта Шифарник пројеката 

5  Шифра извора 

финансирања 

Шифарник извора финансирања 

6  Шифра економске 

класификације 

Шифарник економске класификације 

7  Шифра функције Шифарник функција 

8  Износ на терет  

9  Износ у корист  

10  Статус Назив статуса из шифарника статуса, не може да се мења 

 

Следеће операције доступне над ставкама захтева: 

 Преглед - опција омогућава отварање екранске форме са детаљима изабране ставке, 

 Додај ставку расхода - опција омогућава унос ставке захтева за промену апропријације. 

На овом екрану постоји дугме Потврди и креирај којим је могућ унос више ставки без 

затварање екрана. 

 Притиском на дугме Промени систем приказује ставку у новом екрану и корисник врши 

измену следећих поља: 

o Шифре буџетске класификације 

o Износ у корист и 

o Износ на терет. 

  Обриши - опција омогућава да се обрише тренутно селектована ставка.  

 Ако је корисник унео нову ставку или изменио постојећу, потврђује их притиском на 

дугме Промени. 

 Отказивање захтева за промену апропријације 

Учесници: 

ЦК, ДБК 

 

На форми Захтев за промену апропријације – листа и претрага (Апропријације>Захтев за 

промену апропријација>Преглед захтева) омогућава се отказивање захтева за промену 

апропријације. Када се захтев једном откаже, његова даља обрада није могућа. Захтев за промену 

апропријације мора бити у статусу „Креиран“, „Промењен“, „Оверен“ или „Привремено одбијен“.  

 

Функционалност се извршава притиском на дугме Откажи за захтев који је обележен на Прегледу 

захтева за промену апропријације. 



3.3.2. Унос захтева за промену апропријације 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Корисник уноси нови захтев за промену апропријације избором једне од следећих опција у менију 

Захтев за промену апропријације: 

1. Трансфер у буџетску резерву 

2. Трансфер из буџетске резерве 

3. Додатни остали извори прихода 

4. Трансфер између програма 

5. Трансфер за ИБК 

6. Трансфер унутар пројекта 

7. Трансфер између пројеката 

8. Промена апропријације ИБК 

9. Трансфер за принудну наплату 

10. Исправка апропријације 

 

Систем отвара нови екран. На овом екрану корисник може да унесе поља заглавља захтева за 

промену апропријације директно. 

 

Ставке захтева се уносе притиском на дугме након чега систем отвара нови екран за унос ставке. 

 

 Унос ставке захтева за промену апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава унос ставке захтева за промену апропријације независно од разлога промене. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са екрана за унос новог захтева за промену апропријације и односи се на 

текући захтев на коме је корисник био позициониран: 

 Трансфер у буџетску резерву 

 Трансфер из буџетске резерве 

 Додатни остали извори прихода 

 Трансфер између програма 

 Трансфер за ИБК 

 Трансфер унутар пројекта 

 Трансфер између пројеката 

 Промена апропријације ИБК 

 Трансфер за принудну наплату 

 

2. Разликујемо две основне врсте ставки: ставка расхода и ставка прихода. Унос ставке расхода 

је дозвољен на свим захтевима, док унос ставке прихода зависи од разлога промене. 

 Ставка расхода – уноси се притиском на дугме Додај ставку расхода 

 Ставка прихода – уноси се притиском на дугме Додај ставку прихода 

 



3. Корисник потврђује унос ставке притиском на дугме Потврди или Потврди и додај нову 

ставку. 

 

 Слање захтева за промену апропријације на оверу 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава кориснику да потврди да је захтев за промену апропријације обрађен и на тај 

начин захтев постаје кандидат за оверу. Тек када корисник у потпуности заврши обраду захтева, 

користи ову функцију како би потврдио да је захтев обрађен и спреман за оверу. Функција мења 

статус захтева у „Обрађен“. 

                                             

 

Слика: Преглед захтева пре него што се овери 

Функција се позива притиском на дугме Овери (или Потврди и пошаљи на оверу) са: 

 свих екранских форми за унос захтева за промену апропријације. 

1. Систем мења статус захтева у „Обрађен“. 

2. Систем уписује захтев у историју са текућим датумум и временом промене, као и шифру 

корисника који је извршио промену. 

Систем обавештава корисника да је захтев успешно послат на оверу. 

 

3.3.3. Трансфер у буџетску резерву (шифра разлога 04) 

Учесници: 

Сектор буџета, ДБК 

 

Овом функцијом омогућава се унос захтева за пренос средстава на апропријацију текуће буџетске 

резерве из активних апропријација директних буџетских корисника. Овим захтевом се заправо 

умањује апропријација корисника у корист буџетске резерве. 



Одељење за припрему буџета у оквиру Министарства финансија је овлашћено за пренос средстава 

између буџетских резерви и било ког директног буџетског корисника. Увећање апропријације 

буџетске резерве може се извршити само на терет апропријације расхода са извором финансирања 

01 – Приходи Републике: 

 Извор финансирања: 01 

 Расходне апропријације 

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација. Иницијалне апропријације морају 

бити учитане.  

 
Слика: Трансфер у буџетску резерву 

 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације: 

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене; 

Шифра разлога у овом случају указује да у ставкама које се односе на апропријације ДБК 

попуњава поље „Износ на терет“, а у ставкама које се односе на текућу буџетску резерву 

попуњава поље „Износ у корист“. 

2. Притиском на дугме Креирај ставку резерве, систем креира једну ставку за апропријацију 

текуће буџетске резерве на основу општих параметара система: 

• Корисник уноси следећа поља: „Шифра програма“, „Шифра пројекта“, „Шифра 

функције“ и „Износ у корист“. 

• Поље „Износ на терет“ мора бити нула. 

3. Корисник уноси остале ставке захтева које представљају расходне апропријације ДБК за 

текућу буџетску годину и извор финансирања 01 са којих се врши пренос. Уноси износ за 

пренос у поље „Износ на терет“. Поље „Износ у корист“ мора бити нула. 

4. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи 

на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. 



5. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 

 

Акције које могу да се изврше: 

 

 
 Преглед – приказ детаља изабране појединачне ставке 

 Креирај ставку резерве – омогућава унос података ставке 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши - брисање ставке  

3.3.4. Трансфер из буџетске резерве (шифра разлога 04) 

Учесници: 

Сектор буџета, ДБК 

 

Функција омогућава унос захтева за пренос средстава из апропријације текуће буџетске резерве на 

неку од апропријација директних буџетских корисника. Овим захтевом се заправо увећава 

апропријација корисника на терет буџетске резерве. 

Одељење за припрему буџета у оквиру Министарства финансија је овлашћено за пренос средстава 

између буџетских резерви и било ког директног буџетског корисника. Умањење апропријације 

буџетске резерве може се извршити само у корист апропријације расхода са извором финансирања 

01 – Приходи Републике: 

 Извор финансирања: 01 

 Расходне апропријације 

 

Захтев се може употребити за промену текуће апропријације, али и за креирање нових 

апропријација. У случају креирања нове апропријације њихов иницијални износ мора бити нула 

пошто се не налазе у Закону о буџету Републике Србије тј. нису део одобреног буџета. Иницијалне 

апропријације морају бити учитане. 

 



Слика: Трансфер из буџетске резерве 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације: 

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене; 

Шифра разлога у овом случају указује да у ставкама које се односе на апропријације ДБК 

попуњава поље „Износ у корист“, а у ставкама које се односе на текућу буџетску резерву 

попуњава поље „Износ на терет“. 

2. Притиском на дугме Креирај ставку резерве, систем креира једну ставку за апропријацију 

текуће буџетске резерве на основу општих параметара система: 

 Корисник уноси следећа поља: „Шифра програма“, „Шифра пројекта“, „Шифра 

функције“ и „Износ на терет“. 

 Поље „Износ у корист“ мора бити нула. 

3. Корисник уноси остале ставке захтева и за њих попуњава поље „Износ у корист“. Поље 

„Износ на терет“ мора бити нула: 

 Бира једну од постојећих расходних апропријација за текућу буџетску годину и извор 

финансирања 01 на које се врши пренос; 

 Или креира нову расходну апропријацију за извор финансирања 01 и уноси остале 

елементе буџетске класификације. 

4. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи 

на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. 

5. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 

 

Акције које могу да се изврше: 

 

 
 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке 



 Креирај ставку резерве – омогућава унос података ставке 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши - брисање ставке  

3.3.5. Додатни остали извори прихода (шифра разлога 05) 

Учесници: 

Сектор буџета, ДБК 

 

Овим захтевом могу се променити апропријације свих осталих извора финансирања осим 01 

(приходи Републике). За захтеве за промену апропријација осталих извора прихода мора првобитно 

бити остварен одговарајући приход који је већи од оног у текућим апропријацијама. Преусмеравање 

апропријација из осталих извора финансирања може се вршити без ограничења. 

Укупан износ повећања апропријације расхода мора бити једнак укупном износу повећања 

апропријације прихода за истог буџетског корисника и са истим извором финансирања. И обрнуто, 

укупан износ умањења апропријације прихода мора бити једнак укупном износу умањења 

апропријације расхода са истим извором финансирања. 

 Извор финансирања: не сме бити 01 (Приходи Републике) 

 Расходне и приходне апропријације 

Захтев се може употребити за промену текуће апропријације, али и за креирање нових 

апропријација. У случају креирања нове апропријације њихов иницијални износ мора бити нула 

пошто се не налазе у Закону о буџету Републике Србије тј. нису део одобреног буџета. Иницијалне 

апропријације морају бити учитане. Мора бити остварен приход који је већи од планираног на 

одговарајућој апропријацији. 

 

 
Слика: Додатни остали извори прихода 

 



Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације 

Обавезна поља: Основ промене, Жељени датум примене, Опис 

2. Корисник уноси ставке захтева: 

 Са једне стране: 

o бира једну од постојећих приходних апропријација за текућу буџетску годину 

и извор финансирања који није 01. За ову ставку уноси „Износ на терет“ и на 

тај начин ће применом захтева довести до увећања апоропријације. 

o Или креира нову приходну апропријацију за текућу буџетску годину са 

извором финансирања који није 01  и уноси остале елементе буџетске 

класификације. За ову ставку уноси „Износ на терет“. 

 Са друге стране: 

o бира једну од постојећих расходних апропријација за текућу буџетску годину 

и извор финансирања који није 01 (али мора бити идентичан оном на 

супротној страни ставке захтева). За ову ставку уноси „Износ у корист“ и на 

тај начин ће применом захтева довести до увећања апоропријације. 

o Или креира нову расходну апропријацију за текућу буџетску годину са 

извором финансирања који није 01 (али мора бити идентичан оном на 

супротној страни ставке захтева) и уноси остале елементе буџетске 

класификације. За ову ставку уноси „Износ у корист“. 

3. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи 

на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. 

4. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 

 

Акције које могу да се изврше: 

 
 

 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке 

 Додај ставку прихода – омогућава унос података ставке прихода 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши - брисање ставке  

3.3.6. Трансфер унутар ДБК (између програма) 

Учесници: 

Сектор буџета, ДБК 

 

Ова врста захтева се користи за увећање неких расходних апропријација директног буџетског 

корисника на терет других апропријација истог корисника.  

Укупан износ увећања апропријација расхода мора бити једнак укупном износу умањења неких 

других апропријација расхода, али за истог буџетског корисника и исти извор финансирања. 

Произилази да је дозвољен унос апропријација са расходним економским класификацијама и сви 

извори финансирања: 

 Извор финансирања: сви 

 Шифра програма: мора бити различита на обе стране 



 Шифра организације и шифра извора финансирања морају бити исте на обе стране 

 Расходне апропријације 

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација. 

Износ промена у апропријацији ове врсте не сме да буде већи од кумулативног износа 10% 

(проценат је уписан у шифарнику разлога) иницијалног износа смањене апропријације расхода 

током фискалне године. Иницијални износ је постављен захтевом за иницијалне апропријације са 

шифром разлога 01, 02 или 03. Проценат дозвољеног смањења је сачуван у шифарнику разлога 

промена и односи се само на расходне апропријације са извором финансирања 01-приходи 

Републике. Пошто се апропријације одређују на трећем нивоу економске класификације, онда се и 

рачунање наведених 10% врши на овом нивоу. Међутим, износ промене је увек ограничен износом 

расположиве апропријације. 

 

Пример: директни корисник има следеће евидентиране апропријације на шифри економске 

класификације 425000:  

 

Шифра разлога 

Износ апропријације 

01  10.000 

03 -1.000 

04 -5.000 

Евидентирана апроп. 4.000 

Пошто се рачунање врши само за шифре разлога 01, 02 и 03, ограничење од 10% се израчунава само 

за (10.000-1.000), односно 9.000. Шифра разлога 04 се не укључује у ово ограничење, стога је 

искључена из израчунавања. Значи, у овом случају највиши износ за трансфер за шифру разлога 06 

је: 10% X 9.000=900 динара. 

Уз то, ограничење од 10% се заснива на кумулативном износу од почетка буџетске године. Значи, 

уколико додатне апропријације нису пренесена током године на шифру 425000, максимално 

ограничење за целу годину је 900. Током године, директни корисник може да поднесе више Захтева 

за промену у апропријацији са шифром разлога 06, али укупни износ промена за шифру економске 

класификације 425000 не може да буде виши од 900 динара. 

Крајњи ограничавајући фактор је расположива апропријација. Ако директни корисник има 

евидентирану апропријацију од 4.000, расходе од 3.000 динара, и наплаћене преузете обавезе од 900 

динара, онда је расположиви салдо 100 динара. У овом случају, апропријација може да се смањи 

само за 100 динара, иако максимум према рачунању 10% је 900 динара. Иницијалне апропријације 

морају бити учитане. 

 



 
Слика: Трансфер унутар ДБК (између програма ) 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. 

Обавезна поља: Основ промене, Жељени датум примене; 

Опциона поља: Опис 

2. Корисник уноси ставке захтева тако што: 

 бира апропријације расхода са којих жели да изврши пренос и за њих уноси „Износ 

на терет“ и 

 бира апропријације расхода на које жели да изврши пренос и за њих уноси „Износ у 

корист“. 

3. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах 

проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. 

4. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 

 

Акције које могу да се изврше : 

 
 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши – брисање ставке  



3.3.7. Трансфер за ИБК (шифра разлога 07) 

Учесници: 

 ДБК, ИБК 

 

Ова врста захтева се користи за: 

 увећање апропријација индиректног буџетског корисника на терет истих апропријација 

њему надређеног директног корисника; 

 умањење апропријација индиректног буџетског корисника у корист истих апропријација 

њему надређеног директног корисника и 

 увећења неких апропријација индиректног буџетског корисника на терет других 

апропријација индиректног корисника. 

Захтев се може употребити за промену текуће апропријације, али и за креирање нових 

апропријација. У случају креирања нове апропријације њихов иницијални износ мора бити нула 

пошто се не налазе у Закону о буџету Републике Србије тј. нису део одобреног буџета. Могуће је 

креирати нове апропријације само за индиректног буџетског корисника. 

 Извор финансирања: сви 

 Расходне и приходне апропријације 

На обе стране (потраживања и дуговања) шифре буџетске класификације су произвољне, али све 

шифре осим шифре организације морају бити исте на обе стране. 

 

Пример: 

 Орг Прог Прој Извор  Економ.класиф. У корист На терет 

ДБК 18800 1101 4007 01 422  1000 

ИБК 8801 1101 4007 01 422 600  

ИБК 8802 1101 4007 01 422 400  

ДБК 18800 1800 0001 04 511  800 

ИБК 8811 1800 0001 04 511 400  

ИБК 8808 1800 0001 04 511 400  

ДБК 18800   04 724 800  

ИБК 8811   04 724  400 

        

ИБК 8808   04 724  400 

 



 
Слика: Трансфер за ИБК 

 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. 

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене; 

2. Уколико директни буџетски корисник врши расподелу средстава својим ИБК, ставке захтева 

се уносе на следећи начин: 

 Са једне стране корисник бира једну од постојећих апропријација ДБК за текућу 

буџетску годину са које врши пренос. За ову ставку уноси „Износ на терет“. 

 Са друге стране корисник: 

o бира апропријацију ИБК која има исте елементе као апропријација ДБК са 

супротне стране осим што се организациона шифра разликује, јер се односи 

на индиректног буџетског корисника. За ову ставку уноси „Износ у корист“. 

o Или креира нову апропријацију за ИБК тако што уноси све елементе 

апропријације који одговарају елементима апропријације ДБК са супротне 

стране, осим наравно организационе шифре. За ову ставку уноси „Износ у 

корист“. 

3. Уколико директни буџетски корисник умањује апропријације својих ИБК, ставке захтева се 

уносе на следећи начин: 

 Са једне стране корисник бира једну од постојећих апропријација ДБК за текућу 

буџетску годину на које врши пренос. За ову ставку уноси „Износ у корист“. 

 Са друге стране корисник бира апропријацију ИБК која има исте елементе као 

апропријација ДБК са супротне стране осим што се организациона шифра разликује, 

јер се односи на индиректног буџетског корисника. За ову ставку уноси „Износ на 

терет“. 

 

4. Уколико индиректни буџетски корисници расподељују апропријације међусобно, ставке 

захтева се уносе на следећи начин: 



 Са једне стране корисник бира једну од постојећих апропријација ИБК за текућу 

буџетску годину на које врши пренос. За ову ставку уноси „Износ у корист“. 

 Са друге стране корисник бира апропријацију ИБК која има исте елементе као 

апропријација ИБК са супротне стране осим што се организациона шифра разликује. 

За ову ставку уноси „Износ на терет“. 

5. Притиском на дугме Копирај ставку корисник има могућност да копира текућу ставку на 

којој је позициониран тако што систем преписује следеће вредности: 

 Јединствени идентификатор захтева 

 Програм 

 Пројекат 

 Извор финансирања 

 Економску класификацију 

 Функцију 

 Документ Статус ИД 

6. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи 

на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. 

7. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 

Акције које могу да се изврше : 

 
 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке 

 Додај ставку прихода – унос података ставке прихода 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши – брисање ставке  

3.3.8. Трансфер унутар пројекта (шифра разлога 08) 

Учесници: 

ДБК, ИБК 

 

Захтев се користи за увећање расходних апропријација корисника на терет других расходних 

апропријација у оквиру једног пројекта. 

На обе стране (дуговној и потражној) шифре буџета су произвољне, али шифра организације, шифра 

програма, шифра пројекта, шифра функције и шифра извора финансирања морају бити исте на обе 

стране. Ако је у захтеву наведено више комбинација организационе шифре, програмске шифре, 

шифре пројекта, шифре функције и шифре извора финансирања, укупан износ потраживања мора 

бити једнак укупном износу дуговања за сваку појединачну комбинацију буџетске класификације. 

 Шифра економске класификације: мора бити различита на обе стране 

 Све остале шифре буџетске класификације су произвољне, али морају бити исте на обе 

стране 

 Извор финансирања: сви 

 Расходне апропријације 

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација. 

Износ промена у апропријацији ове врсте не сме да буде већи од кумулативног износа 10% 

(проценат је уписан у шифарнику разлога) иницијалног износа смањене апропријације расхода 

током фискалне године за извор финансирања 01-приходи Републике.Иницијалне апропријације 



морају бити учитане.  

 

Слика: Трансфер унутар пројекта 

 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. 

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене; 

2. Корисник уноси ставке захтева тако што: 

 бира апропријације расхода са којих жели да изврши пренос и за њих уноси „Износ 

на терет“ и 

 бира апропријације расхода на које жели да изврши пренос и за њих уноси „Износ у 

корист“. 

3. За сваку ставку захтева систем уписује Документ Статус ИД: ТД5 – Захтев за промену 

апропријације ставка и статус „Исправан“. 

4. Притиском на дугме Копирај ставку корисник има могућност да копира текућу ставку на 

којој је позициониран тако што систем преписује следеће вредности: 

 Јединствени идентификатор захтева 

 Организациону шифру 

 Програм 

 Пројекат 

 Извор финансирања 



 Функцију 

 Документ Статус ИД 

Иста функционалност је обезбеђена код уноса ставке захтева притиском на дугме Потврди 

и креирај. Креира се нова ставка захтева на основу горе наведених елемената ставке која се 

потврђује. 

5. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи 

на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. 

6. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 

Акције које могу да се изврше : 

 
 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши – брисање ставке  

3.3.9. Трансфер између пројеката (шифра разлога 09) 

Учесници: 

ДБК, ИБК 
 

Захтев се користи да се средства пребаце са апропријације једног пројекта на апропријације другог 

пројекта у оквиру једног програма. Сви извори финансирања су дозвољени. 

На обе стране (дуговној и потражној) шифре буџета су произвољне, али шифра организације, шифра 

програма и шифра извора финансирања морају бити исте на обе стране. Ако је у захтеву наведено 

више комбинација организационе шифре, програмске шифре и шифре извора финансирања, укупан 

износ потраживања мора бити једнак укупном износу дуговања за сваку појединачну комбинацију 

буџетске класификације. 

 Шифра пројекта: мора бити различита на обе стране 

 Шифре организације, програма и извора финансирања су произвољне, али морају бити исте 

на обе стране 

 Извор финансирања: сви 

 Расходне апропријације 

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација. 

Износ промена у апропријацији ове врсте не сме да буде већи од кумулативног износа 10% 

(проценат је уписан у шифарнику разлога) иницијалног износа смањене апропријације расхода 

током фискалне године за извор финансирања 01-приходи Републике.Иницијалне апропријације 

морају бити учитане. 

 



 
Слика : Трансфер између пројеката 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. 

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене; 

2. Корисник уноси ставке захтева тако што: 

 бира апропријације расхода са којих жели да изврши пренос и за њих уноси „Износ 

на терет“ и 

 бира апропријације расхода на које жели да изврши пренос и за њих уноси „Износ у 

корист“. 

3. Притиском на дугме Копирај ставку корисник има могућност да копира текућу ставку на 

којој је позициониран тако што систем преписује следеће вредности: 

 Јединствени идентификатор захтева 

 Организациону шифру 

 Програм 

 Извор финансирања 

 Документ Статус ИД 

Иста функционалност је обезбеђена код уноса ставке захтева притиском на дугме „Потврди 

и креирај“. Креира се нова ставка захтева на основу горе наведених елемената ставке која се 

потврђује. 

4. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи 

на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. 

5. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 



Акције које могу да се изврше : 

 
 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши – брисање ставке  

3.3.10. Промена апропријације ИБК (шифра разлога 11) 

Учесници: 

ДБК, ИБК 
 

Захтев се користи за извршење промена апропријација за индиректне кориснике буџета. Начин на 

који се обезбеђује ова промена је одговорност директних корисника буџета који су задужени за 

одобравање захтева. ИБК овим захтевом обавештава свог надређеног ДБК о потребама промене 

својих апропријација.  

Када директни буџетски корисник прими захтев за одобравање, индицира му се да ли је промена 

могућа. Уколико није могућа, а директни буџетски корисник жели да одобри захтев, треба да креира 

сопствени захтев да би прво увећао текућу апропријацију. Након тога се може одобрити захтев 

индиректног буџетског корисника.  

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација. Захтев се може користити за 

промену расходних и приходних апропријација и не проверава се равнотежа захтева. Промене 

приходних апропријација су дозвољене само за извор финансирања различит од 01 (Приходи 

Републике). 

 

Пример: 

 Орг Прог Прој Извор  Економ.класиф. У корист На терет 

ИБК 8801 1101 4007 01 422 600  

ИБК 8801 1800 0001 04 511 400  

ИБК 8801   04 724  400 

 

 



 
Слика: Промена апропријације ИБК 

 

 

 

 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. 

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене; 

Опциона поља:  

2. Корисник уноси ставке захтева тако што: 

 бира једну од постојећих апропријација за текућу буџетску годину са које жели да 

изврши пренос и за њу уноси „Износ на терет“ и 

 бира једну од постојећих апропријација за текућу буџетску годину на коју жели да 

изврши пренос и за њу уноси „Износ у корист“. 

3. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи 

на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.  

4. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 

Акције које могу да се изврше : 

 
 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке 

 Додај ставку прихода – унос података ставке прихода 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши – брисање ставке  



3.3.11. Исправка апропријације (шифра разлога 99) 

Учесници: 

Сектор за припрему буџета, Група за принудну наплату 
 

Захтев са шифром разлога 99 - Исправка апропријације је посебна врста захтева за промену 

апропријације. Право коришћења овог захтева имају само овлашћени корисници. У случају 

погрешног формирања апропријације захтев се може употребити за промену исте. Он дозвољава 

промену било које шифре апропријације, а притом остаје сачувана равнотежа у буџету. 

 Извор финансирања: сви 

 Приходне и расходне апропријације 

Захтев се може употребити само за промену постојеће апропријације. 

 
Слика: Исправка апропријације 

 

 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. 

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене; 

2. Корисник уноси ставке захтева тако што бира да ли уноси апропријацју прихода или 

апропријацију расхода. 

Дозвољен је унос било које апропријације прихода или расхода које се односе на директног 

буџетског корисника. 

3. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи 

на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.  

4. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева. 

Акције које могу да се изврше : 

 



 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке 

 Додај ставку прихода – унос података ставке прихода 

 Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 

 Промени – промена података изабране ставке 

 Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос 

 Обриши – брисање ставке  

3.3.12. Учитавање захтева за промену апропријације 

Учесници: 

УТ, ИБК 

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе промене апропријација са шифром разлога 

промене 01-Годишњи буџет (користи се код учитавања Националног инвестиционог плана), 

04-Трансфер средстава у/из буџетске резерве и 07- Трансфер за индиректног буџетског 

корисника. Учитавањем фајла креира се захтев за промену апропријације са одговарајућом 

шифром разлога промене. Шифра разлога у захтеву за промену апропријације може бити 01, 04 

и 07. Ако је верификација података из фајла завршена успешно, захтев ће бити креиран у статусу 

„Оверен“. У супротном, захтев се неће креирати. Свака апропријација из фајла је у вези са једном 

ставком захтева и односи на неку постојећу или нову апропријацију. Функција се покреће избором 

у менију Апропријације > Захтев за промену апропријације > Учитавање података. 

 
Слика: Учитавање захтева за промену апропријације 

 

Корисник уноси буџетску годину, путању на којој се налази фајл са подацима, жељени датум 

примене, основ промене, опис (опционо) и бира шифру разлога: 

 01-Годишњи буџет - корекција 

 04 Пренос средстава у/из текуће буџетске ререзерве 

 07 Трансфер за индиректног буџетског корисника 

После избора фајла и разлога промене кликом на Учитај врши се учитавање захтева.  

 

 



3.3.13. Преглед резултата верификације захтева за промену апропријације 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК 

 

Функција омогућава преглед грешака које су евидентиране приликом верификације промена 

апропријација и већ креираних захтева за промену апропријације. Функција се покреће избором у 

менију Апропријације > Захтев за промену апропријације > Преглед грешака. 

 

 
Слика: Преглед резултата верификације захтева за промену апропријације 

 

Кораци:  

1. Корисник бира један од учитаних фајлова из листе за који жели да прегледа резултате 

верификације. 

2. Систем приказује грешке захтева за апропријације у два таба. На првом табу су грешке на 

нивоу целог захтева, а на другом грешке на нивоу појединачне ставке. 

3. Приказ поља за грешке на нивоу целог захтева (први таб): 

 Број грешке 

 Година 

 Код и опис грешке 

4. Распоред поља за грешке на нивоу ставке (други таб): 

 Број грешке 

 Организација 

 Програм 

 Пројекат 

 Извор финансирања 

 Економска класификација 

 Функција 

 Износ 

 Код и опис грешке. 

3.4. Одобравање захтева за промену 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК 

 

Омогућен је преглед листе свих захтева за промену апропријације независно од шифре разлога 

промене у статусу „Оверен“. Постоји могућност филтрирања листе захтева као и могућност 

одобравања или одбијања појединачних захтева или чак одобравања групе захтева која одговара 

критеријумима селекције. Одобравање захтева за промену је могуће једино уколико је захтев за 

промену апропријације у статусу „Оверен“. Буџетска година представља текућу буџетску годину из 



шифарника буџетских година. До ове екранске форме се долази у избором у менију Апропријације 

> Одобравање захтева за промену. 

 
Слика: Захтеви за одобравање 

 

Корисник бира да ли ради појединачно или групно одобравање захтева: 

 Појединачно одобравање 

o За текући захтев за промену апропријације који је селектован постоје следеће 

могућности: 

 Преглед  – опција омогућава преглед детаља захтева за промену 

апропријације  

 Одобри/Одбиј - опција омогућава покретање одобрења/одбијања 

захтева 

 Историја – опција омогућава преглед историје захтева 

 Штампа – избор опције штампе изабраног захтева или листе захтева 

 Групно одобравање 

o Акција Одобри је доступна за избор. 

o Након селектованих захтева корисник покреће акцију одобравања притиском 

на дугме Одобри: 

 Систем приказује упозорење: 

„Да ли сте сигурни да желите да одобрите селектоване захтеве за промену 

апропријације?“. 

Приказују се два одговора: Да и Не. 

Ако се одабере „Да“, процедура се наставља. Уколико се одабере „Не“, 

процедура се прекида. 

 

4. КВОТЕ 

Квота је део износа апропријације буџета дефинисанa за одређени временски период, месец дана. 

Свака квота се односи тачно на једну апропријацију, и креира се само за : 

 расходне апропријације и 

 шифру извора 01-приходи Републике 



То значи да су шифре буџетске класификације (шифра организације, шифра програма, шифра 

пројекта, шифра извора финансирања, економска шифра и шифра функције) апропијације и 

односних квота идентичне.  

Систем не сме да дозволи преузимање обавеза, нити плаћања из буџетских средстава све док се 

квоте не унесу у систем. 

 

Квоте су дефинисане на трећем нивоу економске класификације и утврђују се за све буџетске 

расходе, који се финансирају из буџетских прихода (извор 01). 

 

Иницијалне квоте ДБК одређују се посебном апликацијом за Финансијско планирање и као такве се 

учитавају у Систем за извршење буџета. Додељена иницијална квота може се мењати током њеног 

важења. 

Директни буџетски корисник је одговоран за дистрибуцију квота које су му додељене својим 

индиректним корисницима буџета. 

Текући износ апропријације ДБК се дели на квоте. Расположиви износ квоте ДБК може расподелити 

својим ИБК. 

 

Период квоте  

Свака квота има дефинисан период важења. Корисник може да преузме обавезу само са очекиваним 

датумом плаћања који пада у унапред дефинисани период квоте. 

Ови периоди су заједнички за све квоте, за сваку организацију и сваку комбинацију буџетских 

шифара. То значи да се на почетку године морају утврдити периоди квота за буџетску годину, а онда 

се могу креирати поједине квоте, од којих се свака односи на дефинисан период.  

 

Структура квоте 

Како се квоте користе као ограничење потрошње расходних апропријација у временском оквиру 

буџетске године, структура квота се изводи из апропријације. Она има следеће атрибуте:  

1. Идентификациону ознаку организације  

2. Шифру програма  

3. Шифру пројекта 

4. Извор финансирања (увек 01-приходи Републике) 

5. Економску шифру 

6. Шифру функције 

и проширује се следећим атрибутима: 

 Идентификациона ознака периода из које се утврђује почетак и крај важења квоте 

 Износ на терет / Износ у корист 

Према дефиницији квоте, правило које важи приликом утврђивања иницијалних квота и 

приликом сваке промене износа квоте је: 

Укупан износ свих квота које се односе на једну апропријацију мора бити мањи или 

једнак текућем износу апропријације. 

Пун износ одређене квоте не значи да она треба да се потроши током периода важења квоте.  

Непотрошени износ се аутоматски преноси на одговарајућу апропријацију тако што се смањује 

износ распоређен на квоте. Ова операција се врши на крају периода квоте.  



Сви износи у структури квоте значе и рачунају се исто као код апропријације само се односе на 

конкретну квоту. 

 Ефективни износ је целокупан износ квоте који може да се искористи у одређеном 

периоду:  

o за претходне периоде - то је износ потрошен на преузете обавезе или додељен 

подређеним организацијама 

o за текући период - то је износ квоте увећан за пренос из претходног периода  

o за будуће периоде - једнак је износу квоте 

 Извршена плаћања је део ефективног износа распоређеног на ставке преузете обавезе које 

су додељене извршеним захтевима за плаћање 

 Повраћај преузете обавезе је део ефективног износа распоређеног на ставке преузете 

обавезеза рефундирање. 

 Нето расположиви износ је део расположиве квоте, када се од њега одузму расположиви 

износи свих квота на подређеним нивоима економске шифре (при чему су све остале шифре 

исте). 

 Текућа квота = Износ у корист – Износ на терет 

 Износ промене се израчунава у зависности од изабране опције за начин израчунавања: 

 Проценат од апропријације 

Износ промене = Проценат * (Апропријација.Износ у корист–Апропријација.Износ на терет) 

/ 100 

 Проценат од текуће квоте 

Износ промене = Проценат * (Квота.Износ у корист – Квота.Износ на терет) / 100 

 Проценат од иницијалне квоте 

Износ промене = Проценат * Квота.Иницијални износ / 100 

 Апсолутни износ 

Износ промене = Апсолутни износ 

 Нови текући износ 

o Ако је корисник одабрао „Повећање‟:  

(Износ промене + Квота.Износ у корист) – Квота.Износ на терет 

o Ако је корисник одабрао „Смањење‟:  

Квота.Износ у корист  - (Износ промене + Квота.Износ на терет) 

 Расположива квота је део ефективног износа који се може искористити у ставкама преузете 

обавезе 

 Резервисано = Неизвршене преузете обавезе + Неплаћени захтеви за плаћање 

 Извршено = Извршено + ∑ Извршено за квоте код којих је 

КВО_КВОТА.НАДРЕДЈЕНА_КВОТА_ИД = ИД квоте која се приказује. 

 Корекција расхода = Корекција_расхода + ∑ Корекција_расхода за квоте код којих је 

КВО_КВОТА.НАДРЕДЈЕНА_КВОТА_ИД = ИД квоте која се приказује 

 Износ нераспоређен на ИБК је део ефективног износа, који није распоређен на квоте 

подређених организација. 

 Пренос из претходног периода је непотрошен износ квоте пренет из претходног периода 

квоте. 



 Неизвршене преузете обавезе је део ефективног износа распоређеног на ставке преузете 

обавезе које нису додељене захтевима за плаћање 

 Неплаћени захтеви за плаћање = Резервисано_ПЛА_ЗАХТЕВ + ∑ Резервисано_ 

ПЛА_ЗАХТЕВ за квоте код којих је КВО_КВОТА.НАДРЕДЈЕНА_КВОТА_ИД = ИД квоте 

која се приказује 

 Неизвршени захтеви за плаћање је део ефективног износа распоређеног на ставке преузете 

обавезе додељене засад неизвршеним, али одобреним захтевима за плаћање 

 Укупно извршено = Извршено + Корекција расхода 

 Износ увећања je Износ у корист 

 Износ умањења je Износ на терет 

 Укупно увећање представља суму износа у корист за све ставке које су филтриране 

 Укупно умањење представља суму износа на терет за све ставке које су филтриране 

4.1. Преглед квота 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета,УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед свих квота буџетских корисника са приказом реализације потрошње 

квоте. За сваку квоту приказују се износи те квоте сумарно са износима квота ИБК које су настале 

расподелом. Уколико квота нема надређену квоту, ово поље је непопуњено. 

 

Кораци: 

1. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Шифра периода квоте 

 Сви елементи буџетске класификације 

 По свим износима који се приказују (оператор =, <, >...) 

 Статус 

2. Корисник бира критеријуме сортирања: 

 Шифра периода квоте 

 Сви елементи буџетске класификације 

3. Систем приказује квоте које одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања, и 

то следећа поља: 

 

 

Слика: Преглед квота 



 

4. За одабрану квоту корисник има могућност да прегледа: 

 Апропријацију 

 Детаље квоте 

 Преузете обавезе 

 Резервисани износ 

 Преглед извршених обавеза (за одабрану квоту и текући радни дан у систему). 

 Захтеве за промену квоте 

 Историју квоте 

 Преглед расподеле квоте на ИБК – Опција има смисла једино за квоте ДБК. Приказати 

квоте ИБК које се односе на селектовану квоту ДБК. 

 Историју стања 

4.1.1. Преглед детаља квоте 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета,УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед свих детаља квоте. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са Прегледа квота кликом на дугме „Преглед‟. 

2. Систем приказује детаље квоте која је одабрана на претходном екрану и то следећа поља: 



 
Слика: Преглед детаља квоте 

4.1.2. Преглед историје квоте 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета,УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед историје квоте. Свака промена квоте изазива упис у историју. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа квоте кликом на дугме „Историја‟. 

2. Систем приказује детаље историје промена квоте изабране на претходном екрану сортиране 

по датуму промене у опадајућем редоследу. 

3. Корисник бира критеријуме селекције за приказ ставки: 

 Датум промене од - до 

 Корисник 

4. Корисник бира критеријуме сортирања одабраних ставки: 

 Датум промене 

 Корисник 

5. Систем приказује детаље историје промена квоте које одговарају изабраним критеријумима 

селекције и сортирања, и то следећа поља: 



 

 
Слика: Преглед историје квота 

 

 

6. Дугме „Преглед захтева‟ - За одабрани слог у историји квоте корисник има могућност да 

прегледа детаље захтева за квоте који је довео до промене квоте у зависности од типа 

документа: ТД7 Захтев за иницијалне квоте, ТД11 Захтев за промену квоте или ТД9 

Захтев за расподелу квоте, респективно.  

4.2. Захтев за иницијалне квоте 

4.2.1. Преглед захтева за иницијалне квоте (списак свих захтева) 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед листе свих захтева за иницијалне квоте који су настали као резултат 

учитавања фајла који се добија из Одељења за финансијско планирање. 

Захтеви се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем. 

 

Кораци: 

1. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Учитана шифра 

 Датум креирања 

 Статус 

2. Корисник бира критеријуме сортирања: 

 Датум примене 

3. Систем приказује заглавље захтева за квоте типа ТД7 (Захтев за иницијалне квоте) који 

одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања, и то следећа поља: 

 



 
Слика: Преглед захтева за иницијалне квоте 

 

 

4. Корисник има следеће могућности (притиском на дугме): 

 Преглед - Преглед детаља захтева за иницијалне квоте  

 Историја - Преглед историје захтева 

Преглед детаља захтева за иницијалне квоте (један захтев) 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

 Функција омогућава преглед захтева за иницијалне квоте са свим ставкама. На овом 

прегледу нису дозвољен измене захтева, али је омогућен позив разних процедура за обраду захтева 

у зависности од статуса у коме се захтев налази. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа захтева за иницијалне квоте за текући захтев на коме је 

корисник био позициониран. 

2. Систем приказује заглавље захтева и његове ставке. 

3. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Сви елементи буџетске класификације 

 Статус 

4. Корисник бира критеријуме сортирања: 

 Сви елементи буџетске класификације 

5. Систем приказује ставке захтеве за иницијалне квоте који одговарају изабраним 

критеријумима селекције и сортирања, и то следећа поља: 

 

 

 



 
Слика: Преглед детаља захтева за иницијалне квоте 

 

 

 

 
Слика: Преглед детаља захтева за иницијалне квоте-ставка 

 

 

6. У зависности од статуса захтев за иницијалне квоте и овлашћења, корисник има следеће 

могућности (притиском на дугме): 

 Преглед детаља ставке захтева  

 Отказивање  

 Одобравање  

 Одбијање  

 Верификација  

 Преглед резултата верификације  

 Примена  

 Штампа обрасца 

Преглед детаља ставке захтева за иницијалне квоте (једна ставка) 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед детаља ставке захтева за иницијалне квоте. 

Кораци: 

1. Функција се позива за текућу ставку захтева на којој је корисник био позициониран. 



2. Систем приказује детаље ставке захтеве за иницијалне квоте као на слици испод: 

 

 
Слика 1: Преглед детаља ставке захтева за иницијалне квоте 

 Преглед историје захтева за иницијалне квоте 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Сваки пут када се промени статус захтева за иницијалне квоте додаје се слог у историју са текућим 

датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. Функција 

омогућава преглед и нису дозвољене измене. Приказ историје захтева за иницијалне квоте која 

представља његов животни циклус. 

Кораци: 

1. Функција се позива са Прегледа захтева за иницијалне квоте за текући захтев на коме је 

корисник био позициониран. 

2. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Датум промене 

 Корисник 

 Статус 

3. Корисник бира критеријуме сортирања: 

 Датум промене 

 Корисник 

4. Систем приказује историјске промене захтева за иницијалне квоте који одговарају 

изабраним критеријумима селекције и сортирања као на слици испод: 



 
Слика: Историја захтева за иницијалне квоте 

 

За одабрану промену захтева постоји могућност прегледа детаља историје притиском на дугме 

„Преглед‟ - опција омогућава покретање функционалности Преглед детаља у историји захтева за 

иницијалне квоте 

 
Слика: Историја захтева за квоте 

Преглед детаља у историји захтева за иницијалне квоте 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Детаљи у историји захтева за иницијалне квоте се користе za преглед детаља уписа у историју. 

Функција омогућава преглед али не и измене.  

 

 
Слика: Преглед детаља захтева за иницијалне квоте 

 

 



4.2.2. Учитавање захтева за иницијалне квоте 

Учесници: 

УТ 
 

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе иницијалне квоте за директне буџетске 

кориснике. Унос квота се реализује учитавањем фајла у XML формату који се добија од Одељења за 

финансијско планирање. Да би се квоте креирале, морају најпре да буду креиране апропријације. 

Учитавањем фајла креира се захтев за иницијалне квоте. Ако је верификација иницијалних квота из 

фајла завршена успешно, захтев ће бити креиран у статусу „Оверен‟. У супротном, захтев се неће 

креирати. Свака квота из фајла је у вези са једном ставком захтева и односи на неку постојећу или 

нову квоту. Следећи корак је одобравање захтева и његова примена или одбијање захтева за 

иницијалне квоте. У првом случају статус захтева је „Одобрен‟, а у другом „Одбијен‟. Захтев за 

иницијалне квоте настаје само учитавањем фајла и не може се мењати, али корисник може да га 

откаже у целости. Отказивањем захтев добија статус „Отказан‟. 

Да би функционалност била могућа апропријације за текућу буџетску годину морају бити креиране, 

периоди квота за буџетску годину морају бити дефинисани и мора постојати фајл са иницијалним 

квотама. 

 
Слика: Учитавање квота 

Кораци: 

1. Корисник уноси обавезна поља – Буџетску годину, путању на којој се налази фајл са 

подацима(дугме „Browse“), жељени датум примене (не сме бити мањи од радног дана у 

систему) и опционо опис. 

2. Корисник покреће процедуру за учитавање фајла кликом на дугме „Учитај“ 

3. Уколико је учитавање успешно, систем обавештава корисника да је захтев за иницијалне 

квоте креиран, а уколико је верификација неуспешна корисник има могућност прегледа о 

резултатима верификације захтева за иницијалне квоте на Прегледу резултата 

верификације захтева за квоте. 

 



4.3. Захтеви за промену 

4.3.1. Преглед захтева за промену квоте (списак свих захтева) 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед листе свих захтева за промену квоте. Функционалност се извршава 

приказом захтева за промену квоте који одговарају критеријумима селекције и сортирања. Захтеви 

се односе на буџетску годину која је одабрана приликом пријаве на систем. Захтеви (организациона 

шифра из заглавља захтева) се односе на организацију која је пријављена за рад. 

 

Кораци: 

1. Врши се одабир критеријума селекције: 

 Тип промене 

 Опис разлога 

 Датум примене 

 Датум креирања 

 ЈБКЈС 

 Статус 

 Број захтева за апропријације 

2. Систем приказује заглавље захтева за квоте типа TD11 (Захтев за промену квота) који 

одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања. 

 
 Слика: Преглед захтева за промену квота 

3. За одабрани захтев за промену квоте у зависности од његовог статуса и права корисника, на 

располагању су следеће могућности: 

 „Преглед‟ - Преглед детаља захтева за промену квота 

 „Промена“ – Промена захтева за промену квоте у фази израде 

 „Овера“ – Овера захтева за промену квоте 

 „Отказивање“ – Отказивање захтева за промену квоте 

 „Верификација захтева“ – Верификација захтева за промену квоте 

 „Преглед резултата верификације захтева“ – Преглед резултата верификације 

захтева за квоте 

 „Штампа“: 

o „Образац“ – Систем креира PDF образац за промену квоте. 



o „Преглед захтева“ – Систем креира PDF извештај у коме су приказани 

филтрирани захтеви за промену квота. 

o „Преглед одорбених захтева“ – Опција је активна само када се у претрази 

одабере статус „Одобрен“. Систем креира PDF извештај у коме су приказани 

филтрирани захтеви за промену квота по датуму примене, а затим се за сваки 

захтев приказују његове ставке у којима су период квоте и шифре буџетске 

класификације, износ увећања и износ умањења. Приказују се укупне суме 

увећања и умањења по захтеву, за месец и за цео извештај. 

o „Експорт захтева“ – систем креира Еxcel извештај у коме су приказане 

филтриране ставке захтева за промену квота. Искључени су захтеви који се 

односе на принудну наплату (економске класификације 483 и 485) и захтеви 

које систем аутоматски креира за пренос неутрошене квоте на крају месеца 

(код њих опис почиње са „АУТ“). Ставке су сортиране по датуму примене, 

тј. датуму креирања. 

 „Преглед историје захтева“ - опција омогућава покретање функционалности 

„Преглед детаља захтева за промену квоте“ 

Уколико верификација захтева није успешна, систем мења статус захтева у „Привремено одбијен“, 

а у „Разлог одбијања“ уписује „Захтев је аутоматски одбијен због грешке“. 

 Преглед историје захтева за промену квоте 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Сваки пут када се подаци у захтеву за промену квоте промене или његов статус, додаје се слог у 

историју са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио 

промену. На тај начин, омогућен је преглед историје захтева за промену квоте. Први упис у историју 

се дешава када се захтев овери, а затим и свака даља обрада захтева. Измене које су се дешавале над 

захтевом док је био у статусу „У изради‟ и „Креиран‟ не улазе у историју, јер се сматра да је тада 

био у току израде. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. Функција се извршава 

приказом историје захтева за промену квоте која представља његов животни циклус. 

 

 
Сликa: Преглед историје захтева за промену квоте 

Критеријуми селекције: 

 Датум промене 

 Корисник 

 Статус 

Критеријуми сортирања: 

 Датум промене 

 Корисник 



За одабрану промену захтева корисник има могућност да прегледа детаље историје. 

Преглед детаља у историји захтева за промену квоте 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Детаљи у историји захтева за промену квоте се користе да би се видели детаљи уписа у историју. 

Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. Функција се извршава приказом детаља у 

историји за промену квоте која представља његов животни циклус. 

 

 
Слика: Преглед детаља у историји захтева за промену квоте 

Систем приказује заглавље и ставке захтева за промену квоте из историје промена. Преглед има исту 

структуру описану Прегледу детаља захтева за промену квоте, уз додатак још два поља: 

 Датум промене и 

 Име и презиме кориснка из шифарника корисника за Корисник ИД. 

За одабрану ставку захтева корисник има могућност да прегледа детаље ставке захтева у историји. 

 Овера захтева за промену квоте 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава оверу захтева за промену квоте. Овера подразумева проверу исправности 

захтева у тренутку оверавања. Када се захтев креира, следећи корак је да се овери како би постао 

валидан у систему након чега чека на одобравање. Након овере, сваки пут када се захтев промени 

потребно је да се поново овери. Захтев за промену квоте мора да буде у статусу „Креиран‟. Захтев 

за промену квоте је верификован и има статус „Оверен‟. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са екрана Преглед захтева за промену квоте – листа и претрага 

притиском на дугме „Овери“ 



 
Слика: Овера захтева за промену квоте 

 

2. Корисник потврђује оверу захтева притиском на дугме „Овери‟. 

 

Уколико захтев није креирала организација типа 0-Република обавезно је да постоји 

приложени документ. 

 

 
Слика: Овера захтева за промену квоте 

2. Систем мења статус захтева у статус „Оверен‟. 

 

 
Слика: Овера захтева за промену квоте 

 

Уколико одустаје од овере захтева корисник притиска дугме „Назад‟. 

1. Систем не чува измене. 



2. Систем враћа статус захтева у статус који је имао пре него што је корисник одабрао опцију 

овере захтева. 

3. Систем враћа корисника на претходни екран. 

У случају да валидација пословних правила није успешна: 

1. Систем даје грешку и исписује поруку за код грешке наведен у табели пословних правила. 

2. У „Разлог одбијања“ захтева систем уписује „Захтев је аутоматски одбијен због грешке.“ 

3. Статус захтева се мења у „Привремено одбијен“.  

 Промена захтева за промену квоте у фази израде 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава измену захтева за промену квоте док је у статусу „У изради‟. Захтев за промену 

квоте мора бити у статусу „У изради‟. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са екрана Преглед захтева за промену квоте – листа и претрага 

притиском на дугме „Промена“ за захтев на коме је корисник био позициониран на 

претходном екрану. 

2. Систем омогућава кориснику да измени следећа поља заглавља захтева директно: 

 Број захтева за апропријације 

 Жељени датум примене 

 Опис разлога 

 Опис 

3. Кориснику су дозвољене следеће операције над ставкама захтева: 

 Притиском на дугме „Додај ставку‟ корисник може да унесе нову ставку захтева. На 

овом екрану има опцију да притиском на дугме „Додај ставку‟ унесе више ставки 

без затварање екрана. 

 Притиском на дугме „Измени ставку‟ систем приказује ставку у новом екрану и 

корисник врши измену следећих поља: 

o Период квоте 

o Шифре буџетске класификације 

o Износ у корист и 

o Износ на терет. 

 Притиском на дугме „Обриши ставку‟ корисник може да обрише ставку на којој је 

тренутно позициониран. 

4. Притиском на дугме „Детаљи‟ приказују се детаљи ставке. 

5. Ако је корисник унео нову ставку или изменио постојећу, потврђује их притиском на дугме 

„Потврди‟. 

6. Уколико је верификација успешна, систем чува измене ставке, враћа корисника на претходни 

екран и освежава приказ ставки захтева. 

Након што унесе све измене захтева корисник их потврђује на један од два начина: 

 притиском на дугме „Потврди‟ на захтеву – Статус захтева остаје „У изради“ или 

 притиском на дугме „Потврди и пошаљи на оверу‟- Статус захтева се мења у 

„Креиран“. 

Уколико жели да одустане од промене захтева, корисник притиска дугме „Назад‟. 



 Систем не чува измене. 

 Статус захтева остаје непромењен. 

 Систем враћа корисника на претходни екран. 

 Промена захтева за промену квоте 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава измену захтева за промену квоте. Захтев за промену квоте мора бити у статусу 

„Креиран‟, „Промењен‟, „Оверен‟ или „Привремено одбијен‟.  

 

 
Слика: Промена захтева за промену квоте - листа 

 
Слика: Промена захтева за промену квоте 

Кораци: 

1. Функција се позива са екрана Преглед захтева за промену квоте – листа и претрага 

притиском на дугме „Промени“ за захтев на коме је корисник био позициониран на 

претходном екрану. 

2. Систем мења статус захтева у статус „У промени‟. У овом статусу захтев није више кандидат 

за оверавање или одобравање. 

3. Систем треба да омогући кориснику да измени следећа поља заглавља захтева директно: 

 Број захтева за апропријације 

 Жељени датум примене 



 Опис разлога 

 Опис 

4. Кориснику су дозвољене следеће операције над ставкама захтева: 

 Притиском на дугме „Додај ставку‟ корисник може да унесе нову ставку захтева. 

 Притиском на дугме „Измени ставку‟ систем приказује ставку у новом екрану и 

корисник врши измену следећих поља: 

o Период квоте 

o Шифре буџетске класификације 

o Износ у корист и 

o Износ на терет. 

 Притиском на дугме „Откажи ставку‟ корисник може да откаже ставку. Тада 

систем уноси нуле у оба износа „Износ у корист‟ и „Износ на терет‟ и мења статус 

ставке у „Отказан‟. 

 Притиском на дугме „Детаљи‟ приказују се детаљи ставке. 

 Ако је корисник унео нову ставку или изменио постојећу, потврђује их притиском 

на дугме „Потврди‟. 

 Уколико је верификација успешна, систем чува измене ставке, враћа корисника на 

претходни екран и освежава приказ ставки захтева. 

5. Након што унесе све измене захтева корисник их потврђује притиском на дугме „Потврди‟ 

на захтеву – Статус захтева се мења у „Промењен“ и шаље захтев на оверу када статус 

захтева постаје „Креиран“. 

 Отказивање захтева за промену квоте 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава отказивање захтева за промену квоте. Захтев за промену квоте мора бити у 

статусу „Креиран‟, „Промењен‟, „Оверен‟ или „Привремено одбијен‟. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са екрана Преглед захтева за промену квоте притиском на дугме 

„Откажи“ за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану. 

2. Систем мења статус захтева у статус „У отказу‟ и приказује детаље захтева. 

3. Корисник потврђује отказивање захтева притиском на дугме „Откажи‟ након чега систем 

мења статус захтева у „Отказан“. 

 Верификација захтева за промену квоте 

Учесници: 

МФ-Сектор за припрему буџета 

 

Функција врши проверу захтева за промену квоте на основу пословних правила. Уколико постоје 

евентуалне грешке, оне се евидентирају и могу се прегледати. Верификација захтева обухвата: 

 

 проверу нераспоређеног износа апропријације на коју се квота односи, 

 проверу нераспоређеног износа на ИБК на квоти ДБК, 

 проверу да ли ће нови текући износ квоте бити довољен да 

o покрије износ постојећих преузетих обавеза, 



o покрије износ који је већ додељен квотама ИБК,  

o покрије износ квота на нижим нивоима економске класификације. 

Захтев за промену квоте може бити у било ком статусу осим у статусу: 

 „Одбијен‟, 

 „Отказан‟ или 

 „Одобрен‟. 

Ако су све контроле успешно прошле, статус захтева за промену квоте остаје непромењен, осим ако 

је статус захтева био „Привремено одбијен“, у том случају статус захтева је промењен у „Креиран“. 

У супротном, све грешке се уписују у табелу грешака и у зависности у ком је статусу захтев био пре 

верификације, врши се промена статуса захтева или статус остаје непромењен. 

Слика: Верификација захтева за промену квота 

 

Кораци: 

1. Процедуру верификације захтева за промену квоте позива: 

 Корисник активирањем дугмета „Верификација“ на екрану Преглед захтева за 

промену квоте за ИД захтева који је корисник одабрао на претходном екрану, 

 Процедура  Одобравања захтева за промену квоте за ИД захтева који корисник 

покушава да одобри 

2. Статуси заглавља се уписују за тип документа „ТД11-Захтев за промену квоте“, а статуси 

ставке захтева се уписују за тип документа „ТД12-Захтев за промену квоте ставка“: 

 Уколико је верификација ставке успешна, ставка захтева добија статус „Исправан“. 

 Уколико је верификација неуспешна, ставка добија статус „Неисправан“. 

 Уколико је статус захтева био „Привремено одбијен“ и статус свих ставки захтева 

је „Исправан“ након верификације, систем мења статус захтева у „Креиран“. 

Ако након верификације свих пословних правила за захтев постоје грешке у табели грешака, 

корисник има могућност прегледа грешака притиском на дугме „Преглед грешака“. Такође, врши 

се промена статуса захтева на следећи начин: 

 Ако је захтев био у статусу „У изради‟, „Креиран‟ или „Промењен‟, онда статус 

захтева остаје непромењен. 

 Уколико је био у статусу „Оверен‟, „Одобрен‟ или „Привремено одбијен‟ онда се 

статус захтева мења у „Привремено одбијен‟. 



4.3.2. Захтев за промену квоте 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

У зависности од типа промене квоте, захтев за промену квоте се може користити за: 

 повећање или умањење износа квоте (1-Из нераспоређене апропријације) 

 креирање квоте у случају креирања нове апропријације (2-Нова апропријација) 

 пренос једног дела квоте из једног периода у други (3-Између периода квота) 

Захтев се може употребити за промену постојеће квоте, али и за креирање нових квота. У случају 

креирања нове квоте износ се уписује у „Иницијални износ‟ и „Износ у корист‟, док је „Износ на 

терет‟ нула. Апропријација на коју се квота односи мора бити дефинисана. Захтев је креиран и има 

статус „У изради‟. 

 

 
Сликa: Обрада захтева за промену квоте 

 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену квоте: 

Бира тип промене: 

 1-Из нераспоређене апропријације 

 2-Нова апропријација 

 3-Између периода квота 

Обавезна поља: Опис разлога, Жељени датум примене. 

Опциона поља: Опис, Број захтева за апропријације. 

2. Притиском на дугме „Додај ставку‟, корисник уноси ставке захтева на следећи начин: 

 Уколико се квота увећава, бира једну од постојећих квота за текућу буџетску годину и 

уноси износ увећања у „Износ у корист‟. 

 Уколико се квота умањује, бира једну од постојећих квота за текућу буџетску годину 

и уноси износ умањења у „Износ на терет‟. 

 У случају да је промена квоте услед креирања нове апропријације (2-Нова 

апропријација) дозвољено је само креирање нових квота. Тада корисник уноси све 



шифре буџетске класификације и за ту комбинацију мора да постоји расходна 

апропријација за буџетску годину из заглавља захтева која није отказана и уноси 

„Износ у корист‟. 

Корисник има могућност (притиском на дугме „Потврди‟) да захтев одмах проследи на оверу тако 

што потврђује да је креирање захтева завршено. Такође, има могућност да достави скениране 

прилоге за захтев за промену квоте покретањем акције „Додај прилог“. 

 Слање захтева за промену квоте на оверу 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава кориснику да потврди да је захтев за промену квоте обрађен и на тај начин 

захтев постаје кандидат за оверу. Када се захтев креира добија статус „У изради‟ и у том статусу 

није кандидат за оверу. Тек када корисник у потпуности заврши обраду захтева, користи ову 

функцију како би потврдио да је захтев обрађен и спреман за оверу. Функција мења статус захтева 

у „Креиран‟. Захтев за промену квоте мора бити у статусу „У изради‟ или „Промењен‟. Захтев за 

промену квоте има статус „Креиран‟. 

 

 
Сликa: Слање захтева за промену квоте на оверу 

 

Функција се позива притиском на дугме „Потврди‟ након чега систем мења статус захтева у 

“Креиран“ и обавештава корисника да је захтев успешно послат на проверу. 

 

 



 

Слика: Слање захтева за промену квоте на оверу 

4.4. Одобравање захтева за промену 

Учесници: 

ЦК, ДБК 

 

Функција омогућава одобравање захтева за промену квоте након чега се захтев аутоматски 

примењује. Након одобравања даља обрада захтева није могућа. 

Корисник који врши одобравање може да одлучи да захтев одбије. Захтев може да се одбије 

привремено или трајно. Ако се захтев одбије привремено, може да се измени и поново овери када 

он опет постаје кандидат за одобравање или захтев може да се откаже. Ако је захтев трајно одбијен, 

даља обрада захтева није могућа. 

Захтев за промену квоте мора бити у статусу „Оверен‟. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са екрана Квоте - Захтеви за одобравање притиском на дугме 

„Одобравање“ за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану. 

2. Систем приказује детаље захтева и корисник има на располагању три опције: 

 Одобрава захтев притиском на дугме „Одобри‟. 

o Уколико је верификација свих пословних правила успешна, врши се примена 

захтева. 

o Систем мења статус захтева у „Одобрен‟. 

 Привремено одбија захтев притиском на дугме „Привремено одбиј‟. 

o Обавезно је да корисник уносе разлог одбијања. 

o Систем мења статус захтева у „Привремно одбијен‟. 

 Трајно одбија захтев притиском на дугме „Одбиј‟. 

o Обавезно је да корисник уносе разлог одбијања. 

o Систем мења статус захтева у „Одбијен‟. 

Уколико корисник жели да одустане од одобравања/одбијања, притиска дугме „Назад‟. Систем не 

чува измене, враћа статус захтева у статус који је имао пре него сто је корисник одабрао опцију 

одобравања захтева и враћа се на претходни екран. 

Уколико валидација пословних правила није успешна, у „Разлог одбијања“ захтева, систем уписује 

„Захтев је аутоматски одбијен због грешке“, а систем мења статус захтева у „Привремено одбијен“ 

4.4.1. Захтеви за одобравање 

Учесници: 

ЦК, ДБК 

 

Функција омогућава преглед листе свих захтева за промену квоте у статусу „Оверен‟. Корисник 

може да филтрира листу захтева и да одобри или одбије појединачни захтев или да одобри групу 

захтева која одговара критеријумима селекције.  

Захтев за промену квоте мора бити у статусу „Оверен‟.  

Уколико је организација са којом се корисник пријавио за рад типа 0-Република, онда корисник 

види све захтеве за одобравање свих ДБК (али не и ИБК).  

Уколико је организација са којом се корисник пријавио за рад типа 1-ДБК, онда корисник види све 

захтеве за одобравање својих подређених ИБК.  



 

 
Слика: Захтеви за одобравање 

 

Кораци: 

1. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Назив типа промене 

1-Из нераспоређене апропријације 

2-Нова апропријација 

3-Између периода квоте 

 Организациона шифра 

 Жељени датум примене 

2. Корисник бира критеријуме сортирања: 

 Организациона шифра 

 Датум креирања 

 Жељени датум примене 

 Назив разлога промене 

3. Систем приказује заглавље оверених захтева за квоте типа TD11 (Захтев за промену квоте) 

који одговарају изабраним критеријума селекције и сортирања. 

4. Корисник бира да ли ради појединачно или групно одобравање захтева (radio button): 

 Појединачно одобравање 

o Поље „Одобри?‟ није доступно за избор. 

o За текући захтев за промену квоте на коме је корисник позициониран постоје 

следеће могућности: 

 Прегледа детаља захтева за промену квоте. 

 Одобравање за промену квоте. 

 Групно одобравање 

o Поље „Одобри?‟ је доступно за избор. 

o Опције „Преглед детаља захтева‟ и „Одобравање захтева‟ нису активне. 

o За све селектоване захтеве на екрану корисник има могућност да позове 

процедуру „Групно одобравање‟: 

 Систем приказује упозорење: 

„Процедура ће одобрити све захтеве које сте одабрали. Да ли сте сигурни 

да желите да наставите?‟. 

Приказују се два одговора: Да и Не. 

Ако корисник одабере „Да‟, процедура се наставља. Уколико одабере 

„Не‟, процедура се прекида. 

 Систем позива процедуру за појединачно одобравање за промену квоте за 

све захтеве који су селектовани на екрану. Једина разлика је што се за 

захтеве који не прођу успешну верификацију грешке уписују у табелу 

грешака. 



5. Уколико је корисник одабрао неку од опција за одобравање, одбијање или групно 

одобравање захтева за промену квоте потребно је да систем освежи приказ селектованих 

захтева са новим статусом добијеним у процедури одобравања/одбијања. 

Корисник има могућност штампе захтева за промену квота: 

• Преглед захтева – систем креира ПДФ извештај у коме су приказани филтрирани 

захтеви за промену квота. Захтеви су приказани по организацији, а затим се за сваки 

захтев приказују његове ставке у којима су период квоте и шифре буџетске 

класификације, износ увећања и износ умањења. Приказују се укупне суме увећања 

и умањења по захтеву и за цео извештај. 

• Преглед одобрених захтева – опција је активна само када се у претрази одабере 

статус „Одобрен“. Систем креира ПДФ извештај у коме су приказани филтрирани 

захтеви за промену квоте по датуму примене, а затим се за сваки захтев приказују 

његове ставке у којима су период квоте и шифре буџетске класификације, износ 

увећања и износ умањења. Приказују се укупне суме увећања и умањења по захтеву, 

за месец и за цео извештај. 

• Експорт захтева – систем креира Excel извештај у коме су приказани филтриране 

ставке захтева за промену квота. Искључени су захтеви који се односе на принудну 

наплату (економске класификације 483 и 485) и захтеви које систем аутоматски 

креира за пренос неутрошене квоте на крају месеца (код њих опис почиње са 

„АУТ“). Ставке су сортиране по датуму примене, тј. датуму креирања. Приказују се 

следећа поља: 

o Шифра захтева (ID захтева), 

o статус захтева (назив), 

o датум примене (ако није попуњен онда жељени датум примене), 

o период квоте (шифра периода квоте), 

o ЈБКЈС (шифра организације, назив КЈС (назив организације), 

o Извор финансирања (шифра), 

o програм (шифра), 

o пројекат (шифра), 

o економска класификација (шифра), 

o функција (шифра), 

o разлог промене (шифра), 

o опис разлога 

o износ (износ у корист или износ на терет у зависности који је различит од 

нуле, износ на терет се приказује са негативним предзнаком). 

4.4.2. Одобравање и примена захтева за расподелу квоте 

Учесници: 

ЦК, ДБК 

 

Функција омогућава одобравање захтева за расподелу квоте након чега се захтев аутоматски 

примењује. Након одобравања даља обрада захтева није могућа. 

Захтев за расподелу квоте мора бити у статусу „Оверен‟, тј. да је верификација пословних правила 

успешно завршена и сви корисници система организације чији се захтев примењује морају бити 

одјављени. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са екрана Овера захтева за расподелу квоте. 



2. Систем врши примену захтева за расподелу квота на следећи начин: 

 Ако је тип промене = 5 (Расподела квоте): 

o Ако квота ИБК не постоји у систему: 

 Систем креира квоту за ИБК са свим елементима буџетске класификације из 

ставке захтева, 

 Креира се веза ка периоду квоте из ставке захтева (који мора бити исти као 

период квоте ДБК), 

 Креира се веза ка апропријацији ИБК, 

 Креира се веза ка квоти ДБК, 

 Износ се уписује у „Иницијални износ‟ и „Износ у корист‟, 

 У „Износ на терет‟ се уписује нула, 

 Повратно уписује креирани ИД квоте у ставку захтева за квоте. 

o Ако квота ИБК постоји у систему: 

 „Износ у корист‟ из ставке захтева се додаје на „Износ у корист‟ квоте, 

 „Износ на терет‟ из ставке захтева се додаје на „Износ на терет‟ квоте. 

o Систем ажурира „Износ распоређен на квоте‟ на апропријацији ИБК на коју се 

квота ИБК односи: 

 повећава за „Износ у корист‟ из ставке захтева или 

 умањује се за „Износ на терет‟ из ставке захтева. 

o За ставку захтева која се односи на квоту ДБК ажурира се „Износ распоређен на 

ИБК‟ на квоти ДБК: 

 умањује за „Износ у корист‟ из ставке захтева или 

 повећава се за „Износ на терет‟ из ставке захтева. 

o Након ажурирања свих квота, израчунава се „Износ распоређен на квоте‟ за 

апропријацију ИБК: 

∑ Износ у корист - ∑ Износ на терет за све квоте ИБК које се односе на ту 

апропријацију ИБК. 
o Након ажурирања свих квота, за ставку захтева која се односи на квоту ДБК 

ажурира се „Износ распоређен на ИБК‟ на квоти ДБК: 

∑ Износ у корист - ∑ Износ на терет за све квоте ИБК које се односе на ту 

квоту ДБК. 
Захтев за расподелу квоте је одобрен, има статус „Одобрен“ и извршена је примена захтева. 

4.5. Захтев за расподелу квоте 

Захтев за расподелу квоте је захтев да се расподеле квоте које су додељене директним буџетским 

корисницима њиховим индиректним буџетским корисницима. Овај захтев омогућава трансфер 

износа квоте са директног буџетског корисника на индиректног (и обратно) као и трансфер износа 

квота између индиректних буџетских корисника. Захтеви за расподелу квоте се користе или за 

креирање нових квота за индиректне буџетске кориснике или за промену већ постојећих квота. 

Захтев могу да користе само директни буџетски корисници.  

Као резултат овог захтева, квоте једне организације се увећавају, а квоте друге организације се 

умањују. Увећање и умањење износа на ставкама захтева у оквиру једног захтева мора бити 

уравнотежено (укупне суме морају бити истоветне). 

Свака ставка захтева треба да се односи на квоту чији период истиче у будућности. Квоте чији је 

период важења истекао, не могу се више расподељивати. Период важења квоте се посматра у односу 

на радни дан у систему. Радни дан у систему је датум у табели Дан (за календар који се односи на 

текућу годину) код кога је означено поље „Текући дан‟. 



Важна одлика захтева за расподелу квоте је у чињеници да све буџетске шифре (шифра програма, 

шифра пројекта, шифра извора финансирања, економска шифра, шифра функције) морају да буду 

исте на свакој ставци захтева.  Ставке се разликују једино у организационој шифри и износу 

(увећање/смањење). Овај захтев је искључиво у надлежности директних буџетских корисника, који 

и одобравају захтев. Кад је захтев одобрен аутоматски се примењује. 

 
Слика: Захтев за расподелу квота 

 

Операције над захтевом за расподелу квоте 

Креирање 

Процес расподеле квота ДБК на његове ИБК почиње уносом захтева за расподелу квоте.  Када се 

захтев унесе добија статус „У изради‟. Да би се креирао захтев морају се унети сва обавезна поља 

и захтев мора бити у равнотежи. У овом статусу дозвољена је измена захтева, као и брисање ставки 

или целог захтева. Док је у изради, захтев није кандидат за оверу. 

Када је корисник завршио са уносом захтева, потребно је да га пошаље на оверу, тј. да промени 

његов статус у „Креиран‟ када захтев постаје кандидат за оверу. Ово је тренутак када се врши први 

унос у историју промена захтева, а затим и свака даља обрада захтева. 

Овера 

Овера захтева подразумева верификацију ставки захтева у односу на одговарајуће апропријације, 

квоте и преузете обавезе. Како је ова врста захтева искључиво у надлежности ДБК, нема потребе за 

одобравањем надређене организације. Ако је валидација захтева успешна, захтев се оверава и 

аутоматски одобрава и примењује, одмах након овере. Ако је верификација и примена успешна, 

захтев добија статус „Одобрен‟. Оверен, тј. одобрен захтев не може даље да се обрађује. 

Промена 

Промена захтева подразумева промену атрибута, додавање или отказивање ставки. Захтев може 

бити промењен у било ком тренутку од креирања, па до његовог отказивања или оверавања. 

Разликујемо две врсте промене захтева у зависности од његовог статуса пре промене. Ако је захтев 

пре промене био у статусу „У изради‟, онда његова промена не изазива промену статуса нити упис 

у историју промена. Ако је захтев пре промене био у статусу „Обрађен‟ или „Промењен‟, онда се 

након промене његов статус мења у „Промењен‟ и уписује се у историју промена захтева. Када 

корисник одабере опцију да промени захтев, захтев добија статус „У промени‟ независно од статуса 

у коме је био пре промене. На тај начин захтев више није кандидат за оверу. Уколико корисник 

одустане од промене захтева, статус захтева се враћа у статус у коме је био пре него што је корисник 

одабрао опцију промене захтева. Када корисник заврши са променом захтева потребно је да га 

пошаље на оверу када захтев прелази у статус „Креиран‟ и уписује се у историју промена. Само 

обрађени захтеви су кандидати за оверу. 

Отказивање 

Захтев се може отказати ако је у статусу „Обрађен‟ или „Промењен‟. Када се захтев откаже његов 

статус постаје „Отказан‟. Отказивањем захтеви се не бришу из система и не приказују се у 

прегледима осим на захтев корисника. Није могућа промена отказаног захтева, с обзиром да је 



статус „Отказан‟ финални статус захтева. 

Свака промена података у захтеву за расподелу квоте након што је захтев једном послат на оверу 

или промена његовог статуса изазива упис у историју промена захтева. 

 

Операције над ставком захтева за расподелу квоте 

Креирање ставке захтева 

Креирање ставке захтева за расподелу квоте омогућено је притиском на дугме када се отвара екран 

за унос потребних података ставке. Ова функционалност је омогућена код креирања новог захтева 

или код промене постојећег захтева. Ставка приликом креирања добија статус „Исправан‟, јер не 

може да се сачува ако не прође успешно верификацију података. 

Промена ставке захтева 

Промена ставке захтева за расподелу квоте се врши притиском на дугме када се у новом екрану 

приказује текућа ставка и могуће је променити шифре буџетске класификације и износе „Износ на 

терет‟ и „Износ у корист‟. 

 

Отказивање ставке захтева 

Ставка захтева се отказује притиском на дугме када систем уноси нуле у оба износа „Износ на терет‟ 

и „Износ у корист‟ и мења статус ставке у „Отказан‟. Ставка може да се поново активира уношењем 

износа који је различит од нуле у једно од два наведена поља за износ помоћу операције „Промена 

ставке захтева‟. 

Копирање ставке захтева 
Копирање ставке захтева за расподелу квоте се врши притиском на дугме када систем креира нову 

ставку са подацима текуће на којој је корисник био позициониран и приказује је у новом прозору за 

унос ставке захтева. Корисник може да измени податке ставке.  

Свака од наведених операција над ставкама захтева након што је захтев једном послат на оверу 

представља промену захтева за расподелу квоте и изазива упис у историју промена захтева. 

Контрола исправности захтева и његова примена 

Да би захтев био одобрен треба да буде исправан. Приликом одобравања захтева обавезно се 

проверава  да ли захтев изазива конфликт између квота подређених организација (ИБК) и 

одговарајућих квота надређених организација (ДБК). 

Захтев је исправан ако: 

 нови износ квоте није мањи од расположивог износа квоте, 

 збир свих квота подређених организација није већи од износа квоте надређене организације, 

 збир свих квота које се односе на једну апропријацију није већи од текућег износа 

апропријације. 

Ставка захтева може да има попуњен или „Износ у корист‟ или „Износ на терет‟, али никако оба. 

Применом захтева дешавају се следеће акције: 

Увећење квоте 

 износ у корист ставке захтева (увећања) се додаје износу у корист одговарајуће квоте ИБК, 

 увећава се „Износ распоређен на квоте‟ на одговарајућој апропријацији ИБК, 

 увећава се „Износ распоређен на ИБК‟ на одговарајућој квоти ДБК. 

Умањење квоте 

 износ на терет (умањење) се додаје износу на терет одговарајуће квоте,  

 умањење се „Износ распоређен на квоте‟ на одговарајућој апропријацији ИБК, 

 умањење се „Износ распоређен на ИБК‟ на одговарајућој квоти ДБК. 

Равнотежа захтева 

Захтев је у равнотежи ако је сума износа на терет једнака суми износа у корист за све ставке захтева.  



Примена овереног и одобреног захтева за расподелу квоте извршава се аутоматски по оверавању.  

При том сви корисници система организације чији се захтев примењује морају бити одјављени. 

4.5.1. Преглед захтева за расподелу квоте (списак свих захтева) 

Учесници: 

УТ, ДБК 

 

Функција омогућава преглед листе свих захтева за расподелу квоте. Добија се приказ захтева за 

расподелу квоте који одговарају критеријумима селекције и сортирања. 

Захтеви се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем. 

Захтеви (организациона шифра из заглавља захтева) се односе на организацију са којом је корисник 

пријављен за рад. 

 

 
Сликa: Преглед захтева за расподелу квоте(списак свих захтева) 

Кораци: 

1. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Организациона шифра 

 Датум креирања 

 Статус 

 

2. Корисник бира критеријуме сортирања: 

 Организациона шифра 

 Датум креирања 

Доступне акције на овом екрану су: 

 „Преглед‟ - опција омогућава преглед детаља за расподелу квоте. 

 „Промена‟ - опција омогућава промену захтева за расподелу квоте у фази израде ако је 

захтев у статусу „У изради‟ или промену захтева за расподелу квоте ако захтев није у 

фази израде. 

 „Овера‟ - опција омогућава оверу захтева за расподелу квоте.  

 „Отказивања‟ - опција омогућава отказивање захтева за расподелу квоте. 

 „Штампа листе захтева“ 

 „Прегледа историје захтева‟ - опција омогућава преглед историје захтева за расподелу 

квоте. 

 „Верификација захтева‟ - опција омогућава покретање функционалности да систем 

врши проверу пословних правила. 

 



3.5.1.1. Преглед детаља захтева за расподелу квоте (један захтев) 

Учесници: 

УТ, ДБК 

 

Функција омогућава преглед захтева за расподелу квоте са свим ставкама као и могућност 

њиховог филтрирања и сортирања. У зависности од права корисник може да промени постојећи 

захтев, да га овери или откаже, да га одобри или одбије, да прегледа детаље ставки захтева и 

његову историју. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са Прегледа захтева за расподелу квоте за текући захтев на коме је 

корисник био позициониран. 

2. Систем приказује заглавље захтева и његове ставке које нису у статусу „Отказан“. 

3. Корисник бира критеријуме селекције: 

• Сви елементи буџетске класификације 

• Статус 

4. Корисник бира критеријуме сортирања: 

• Сви елементи буџетске класификације 

5. Систем приказује ставке захтеве за расподелу квоте који одговарају изабраним 

критеријумима селекције и сортирања 

 

Доступне акције на овом екрану су: 

 „Преглед детаља ставке‟ - опција омогућава преглед детаља захтева за расподелу 

квоте. 

 “Штампа обрасаца“ 

Преглед детаља ставке захтева за расподелу квоте (једна ставка) 

Учесници: 

УТ, ДБК 

 

Функција омогућава преглед детаља једне ставке захтева за расподелу квоте. Функција омогућава 

преглед и нису дозвољене измене.  

Овера захтева за расподелу квоте 

Учесници: 

 ДБК 

 

Функција омогућава оверу захтева за расподелу квота. Овера подразумева проверу исправности 

захтева у тренутку оверавања. Када се захтев креира, следећи корак је да се овери како би постао 

валидан у систему. Како је ова врста захтева искључиво у надлежности ДБК, нема потребе за 

одобравањем надређене организације. Ако је валидација захтева успешна, захтев се оверава и 

аутоматски одобрава, одмах након овере. Оверен, тј. одобрен захтев не може даље да се обрађује.  

Захтев за расподелу квота мора да постоји и да је у статусу „Креиран‟. 



Кораци: 

1. Функција се позива са екрана Преглед захтева за расподелу квота притиском на дугме 

„Овера“ за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану. 

 

Сликa: Овера захтева за расподелу квоте 

 

2. Систем мења статус захтева у статус „У овери‟ и приказује детаље захтева захтева за 

расподелу квоте.. 

3. Уколико је верификација свих пословних правила успешна, систем врши одобравање и 

примену захтева за расподелу квота и мења статус захтева у „Одобрен‟. 

4. Систем обавештава корисника да је захтев успешно оверен и примењен. 

Уколико одустаје од овере захтева корисник притиска дугме „Назад‟. 

 Систем не чува измене. 

 Систем враћа статус захтева у статус који је имао пре него што је корисник одабрао опцију 

овере захтева. 

 Систем враћа корисника на претходни екран. 

Промена захтева за расподелу квоте 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција омогућава измену захтева за расподелу квоте.  

Захтев за расподелу квоте мора бити у статусу „Промењен‟ или „Креиран‟. 

 

 

Слика: Промена захтева за расподелу квоте 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са Прегледа захтева за расподелу квоте притиском на дугме „Промена“ 

за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану. 



2. Систем мења статус захтева у „У промени“. У овом статусу захтев није више кандидат за 

оверавање или одобравање. 

3. Систем треба да омогући кориснику да измени следећа поља заглавља захтева директно: 

• Број захтева за апропријације 

• Жељени датум примене 

• Опис разлога 

• Опис 

4. Дозвољене су следеће операције над ставкама захтева: 

 Притиском на дугме „Додај ставку‟ корисник може да унесе нову ставку захтева  

 Притиском на дугме „Измени ставку‟ систем приказује ставку у новом екрану и 

корисник врши измену следећих поља: 

o Период квоте 

o Шифре буџетске класификације 

o Износ у корист и 

o Износ на терет. 

 Притиском на дугме „Откажи ставку‟ корисник може да откаже ставку. Тада систем 

уноси нуле у оба износа „Износ у корист‟ и „Износ на терет‟ и мења статус ставке у 

„Отказан‟. 

 Притиском на дугме „Детаљи‟ приказују се детаљи ставке. 

 Ако је корисник унео нову ставку или изменио постојећу, потврђује их притиском на 

дугме „Потврди‟. 

 Систем врши проверу пословних правила. 

 Уколико је верификација успешна, систем чува измене ставке, враћа корисника на 

претходни екран и освежава приказ ставки захтева. 

5. Након што унесе све измене захтева корисник их потврђује притиском на дугме „Потврди‟. 

6. Ако је верификација пословних правила успешна, систем мења статус захтева у „Креиран“. 

Отказивање захтева за расподелу квоте 

Учесници: 

 ДБК 

 

Функција омогућава отказивање захтева за расподелу квоте. Захтев за расподелу квоте мора бити у 

статусу „Креиран‟ или „Промењен‟. 

 

Кораци: 

1. Функција се позива са Прегледа захтева за расподелу квота притиском на дугме 

„Отказивање“ за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану. 

2. Статус захтева се мења у статус „У отказу“ 

3. Систем приказује детаље захтева. 

4. Корисник потврђује отказивање захтева притиском на дугме „Откажи‟. 

5. Систем мења статус захтева у „Отказан‟. 

3.5.1.2. Преглед историје захтева за расподелу квоте 

Учесници: 

УТ, ДБК 

 



Сваки пут када се подаци у захтеву за расподелу квоте промене или његов статус, додаје се слог у 

историју са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио 

промену. На тај начин, омогућен је преглед историје захтева за расподелу квоте. Први упис у 

историју се дешава када се захтев пошаље на оверу, тј. када се статус захтева промени у 

„Креиран‟, а затим и свака даља обрада захтева. Измене које су се дешавале над захтевом док је 

био у статусу „У изради‟, а још увек није био послат на оверу,  не улазе у историју, јер се сматра 

да је тада био у току израде. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене.  

Кораци: 

1. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Датум промене 

 Корисник 

 Статус 

2. Корисник бира критеријуме сортирања: 

 Датум промене 

 Корисник 

3. Систем приказује историјске промене захтева за расподелу квоте који одговарају изабраним 

критеријумима селекције и сортирања. 

Преглед детаља у историји захтева за расподелу квоте 

Учесници: 

УТ, ДБК 

 

Детаљи у историји захтева за расподелу квоте се користе да би се видели детаљи уписа у историју. 

Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене.  

 

Преглед има исту структуру као Преглед детаља захтева за расподелу квоте, уз додатак још два 

поља: 

 Датум промене и 

 Име и презиме кориснка из шифарника корисника за Корисник ID. 

4.5.2. Нови захтев 

4.5.2.1. Обрада захтева за расподелу квоте 

Учесници: 

 ДБК 
 

Ова врста захтева се користи за: 

 увећање квоте индиректног буџетског корисника на терет исте квоте њему надређеног 

директног корисника; 

 умањење квоте индиректног буџетског корисника у корист исте квоте њему надређеног 

директног корисника и 

 увећења неких квота индиректног буџетског корисника на терет других квота индиректног 

корисника у оквиру истог ДБК. 

Захтев се може употребити за креирање нових квота, али и за промену текуће квоте. У случају 

креирања нове квоте уписује се износ у корист, а износ на терет ће бити нула. Могуће је креирати 



нове квоте само за индиректног буџетског корисника. Правило је да захтев мора бити у равнотежи 

и то на следећи начин: сума износа на терет мора бити једнака суми износа у корист за исти 

период квоте и исте шифре буџетске класификације, осим организационе шифре. Квота са 

апропријације ДБК расподељује се на квоте ИБК за исти период. На пример, јануарска квота ИБК 

може да се распореди на више квота ИБК,али све квоте ИБК се морају односити на месец јануар.  

Апропријација и квота ДБК која се расподељује морају бити дефинисане и апропријације ИБК 

морају бити дефинисане. 

 
Слика: Обрада захтева за расподелу квоте 

Кораци: 

1. Корисник уноси заглавље захтева за расподелу квоте. 

 Обавезна поља: Жељени датум примене. 

 Опциона поља: Опис. 

2. Притиском на дугме „Додај ставку‟, корисник уноси ставке захтева на следећи начин (без 

приказа десног дела екрана): 

 Уколико директни буџетски корисник врши расподелу средстава својим ИБК, ставке 

захтева се уносе на следећи начин: 

o Са једне стране корисник бира једну од постојећих квота ДБК за текућу буџетску 

годину са које врши пренос. За ову ставку уноси „Износ на терет‟. 

o Са друге стране корисник: 

 Креира нову квоту за ИБК тако што уноси све шифре буџетске класификације 

који одговарају шифрама буџетске класификације квоте ДБК са супротне 

стране укључујући и преиод квоте, осим наравно организационе шифре. За ову 

ставку уноси „Износ у корист‟. 

 Или врши промену квоте ИБК и онда бира квоту ИБК која има исте шифре 

буџетске класификације као квота ДБК са супротне стране укључујући и 

период квоте осим што се организациона шифра разликује, јер се односи на 

индиректног буџетског корисника. За ову ставку уноси „Износ у корист‟. 

 Уколико директни буџетски корисник умањује квоте својих ИБК, ставке захтева се 

уносе на следећи начин: 

o Са једне стране корисник бира једну од постојећих квота ДБК за текућу буџетску 

годину на коју врши пренос. За ову ставку уноси „Износ у корист‟. 

o Са друге стране корисник бира квоту ИБК која има исте шифре буџетске 

класификације као квота ДБК са супротне стране укључујући и период квоте осим 



што се организациона шифра разликује, јер се односи на индиректног буџетског 

корисника. За ову ставку уноси „Износ на терет‟. 

 Уколико индиректни буџетски корисници расподељују квоте међусобно, ставке 

захтева се уносе на следећи начин: 

o Са једне стране корисник бира једну од постојећих квота ИБК за текућу буџетску 

годину на коју врши пренос. За ову ставку уноси „Износ у корист‟. 

o Са друге стране корисник бира квоту ИБК која има исте шифре буџетске 

класификације као квота ИБК са супротне стране укључујући и период квоте осим 

што се организациона шифра разликује. За ову ставку уноси „Износ на терет‟. 

 

3. Притиском на дугме „Копирај ставку‟ корисник има могућност да копира текућу ставку 

на којој је позициониран тако што систем преписује следеће вредности: 

 Јединствени идентификатор захтева 

 Период квоте 

 Програм 

 Пројекат 

 Извор финансирања 

 Економску класификацију 

 Функцију 

 Документ Статус ИД 

4. Корисник има могућност (притиском на дугме „За оверу‟) да захтев одмах проследи на 

оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. 

4.5.2.2. Слање захтева за расподелу квоте на оверу 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција омогућава кориснику да потврди да је захтев за расподелу квоте креиран и на тај начин 

захтев постаје кандидат за оверу. Када се захтев креира добија статус „У изради‟ и у том статусу 

није кандидат за оверу. Тек када корисник заврши и у потпуности креира захтев, користи ову 

функцију како би потврдио да је захтев креиран и функција мења статус захтева у „Креиран‟.  

Захтев за расподелу квота мора да постоји и да је у статусу „У изради‟. 

 
Слика: Слање захтева за раподелу квоте на оверу 

Кораци: 



1. Функција се позива притиском на дугме „Пошаљи на оверу‟ са: 

 Обраде захтева за расподелу квота, 

 Промене захтева за расподелу квота у фази израде, 

 Промене захтева за расподелу квоте. 

2. Систем мења статус захтева у „Креиран‟. 

3. Систем обавештава корисника да је захтев успешно послат на оверу. 

4.6. Групна промена квота 

Учесници: 

ЦК 

 

Функција омогућава да корисник одабере скуп квота које жели да промени на исти начин. Квоте 

бира тако што уноси критеријуме селекције и дефинише смањење или повећање квоте за одређени 

износ. Измена квота може бити исказана као: проценат од апропријације, проценат од текућег 

износа квоте, проценат од иницијалног износа квоте или апсолутни износ. Функција омогућава 

измену постојећих квота, али не и креирање нових. Квоте морају бити креиране у систему. 

 

 
Слика: Групна промена квота 

Кораци: 

1. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Период квоте од – до (бира се шифра периода квоте) 

 Организациона шифра од –до 

 Шифра програма од – до 

 Шифра пројекта од – до 

 Шифра економске класификације од – до 

 Шифра функције од – до 

2. Корисник бира врсту промене квота (radio button): 

 Повећање/Пренос или 

 Смањење/Пренос 

3. Корисник бира начин израчунавања износа промене квота (radio button): 

 Проценат од апропријације 

 Проценат од текуће квоте 

 Проценат од иницијалне квоте 

 Апсолутни износ 

 Неутрошени износ 

 Проценат нераспоређене апропријације 

Износ промене се рачуна на 4 децимална места, а заокружује на 2 децимална места. 

Систем не приказује квоте код којих би промена изазвала да расположиви износ буде негативан, 

Додатно, у случају да је одабрана опција „Смањење/Пренос“ и „Неутрошени износ“ систем на 



прегледу не приказује квоте код којих је расположиви износ једнак нули. Разлог је што нема 

средстава за пренос на апропријацију 

У случају да је одабрана опција „Повећање/Пренос“ и „Проценат нераспоређене апропријације“ 

критеријум претраге „Шифра периода од – до„ је обавезан с тим да шифре периода морају бити исте 

(Шифра период од = Шифра периода до). 

4. Обавезно је да корисник унесе поље „Жељени датум примене‟. 

5. Притиском на дугме „Формирај захтев‟ за одабрани скуп квота формира се један захтев за 

промену квоте у статусу „Оверен‟. 

Уколико постоје одабране квоте код којих је вредност поља „Нови расположиви износ‟ мања од 

нуле, систем приказује упозорење:  

„Процедура ће формирати захтев само за квоте код којих нови расположиви износ 

није мањи од нуле. Да ли сте сигурни да желите да наставите?‟. 

Приказују се два одговора: Да и Не. 

Ако корисник одабере „Да‟, процедура се наставља. Уколико одабере „Не‟, 

процедура се прекида. 

Уколико је корисник пријављен са организацијом која није типа 0-Република, онда систем креира 

онолико захтева за промену квота колико је различитих организација чије су квоте означене. За 

сваки скуп одабраних квота по организацији формира захтев за промену квоте у статусу „Оверен“ 

са ставкама које су успешно прошле верификацију. Остале ставке се искључују из захтева. 

 

5. ПРИНУДНА НАПЛАТА 

5.1. Подаци НБС о блокади буџетских корисника 

Учесници: 

Одељење за принудну наплату, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава сумарни преглед листе свих буџетских корисника блокираних на одређени дан. 

Ако је тип организације са којом је корисник пријављен 0-Република, онда систем даје приказ 

података за све кориснике. Ако тип организације није 0-Република, онда систем даје преглед 

података за организацију и њене подређене организације без обзира на тип подрђених организација 

(ДБК или ИБК). Функција се покреће избором у менију Принудна наплата > Подаци НБС о 

блокади буџетских корисника. 

 



 
 

Слика: Подаци НБС о блокади буџетских корисника 

  

1. Корисник бира критеријуме селекције и има могућност да врши напредну претрагу: 

 Датум блокаде – иницијална вредност је последњи датум блокаде из БУДКОР-а. 

 Шифра организације – слободан унос. 

 Надређена организација 

 Укупан износ блокаде 

 Недостајући износ 

2. Систем приказује редове БУДКОР фајла који одговарају изабраним критеријумима 

селекције сортиране по датуму блокаде у опадајућем редоследу и шифри организације у 

растућем редоследу, и то следећа поља: 

 

 
Слика: Структура сумарног приказа БУДКОР фајла 

 

 

3. Корисник има следеће могућности (притиском на дугме): 

1. Решења – систем отвара екран за преглед аналитике дуговања буџетског 

корисника из БУДКОР фајла, Преглед детаља буџетских корисника за принудну 

наплату. 

2. ПН Расположиво – Приказ расположивог стања на апропријацијама, квотама и 

евиденционим рачунима за организацију по изворима финансирања који су 

намењени за извршавање принудне наплате, позив Преглед расположивог износа 

за извршење принудне наплате. 

3. Пошаљи расположива стања 
 Систем проверава да ли је фајл за текући радни дан већ креиран.  

 Ако постоји, систем даје обавештење кориснику: „За датум <датум> фајл 

већ постоји! Да ли желите да креирате нови фајл? (ДА/НЕ). 



 Ако је корисник одабрао опцију „Да“, систем отвара екран Креирање фајла 

за принудну наплату БУДКОР СТАЊЕ. Ако је одабрао опцију „Не“, 

систем не предузима акције. 

4. Експорт – преузима се листа приказаних података у Excel фајлу. 

5.1.1. Преглед детаља буџетских корисника за принудну наплату БУДКОР 

Учесници: 

Одељење за принудну наплату, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава детаљан преглед решења за принудну наплату за одабрани датум блокаде и 

организацију. 

 

 
Слика: Преглед детаља буџетских корисника за принудну наплату 

  

1. Функција се позива на прегледу Подаци НБС о блокади буџетских корисника притиском на 

дугме „Решења“ за ред на коме је корисник био позициониран. 

Систем приказује сва поља одабраног реда БУДКОР фајла. 

5.2. Преглед периода блокаде буџетских корисника 

Учесници: 

Одељење за принудну наплату, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава приказ периода блокаде одређеног буџетског корисника. Ако је тип 

организације са којом је корисник пријављен 0-Република, онда систем даје приказ података за све 

кориснике. Ако тип организацје није 0-Република, онда систем даје преглед података за 

организацију и њене подређене организације. Функција се позива избором у менију Принудна 

наплата > Преглед периода блокаде. 

 

 
  

Слика: Преглед периода блокаде буџетских корисника 

 

1. Корисник бира критеријуме селекције и има могућност да врши напредну претрагу: 



 Период блокаде: датум од-до. 

 Шифра организације: обавезан критеријум ако је тип организације са којом је 

корисник пријављен 0-Република, иначе фиксно шифра организације са којом је 

корисник пријављен. 

 Тип блокаде 

 

2. Систем приказује редове из евиденције блокирања организација који одговарају задатом 

периоду блокаде у односу на датум_блокаде_од и датум_блокаде_до сортиране по датуму 

блокаде од у растућем редоследу. 

5.3. Унос приоритета за принудну наплату 

Учесници: 

 ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава означавање апропријација које ће се користити приликом одређивања 

приоритета за обезбеђивање средстава за принудну наплату по организационој шифри. Од 

корисника се очекује да одреди приоритете и проценте умањења апропријација на почетку године, 

након учитавања иницијалних апропријација, с тим да се приоритети могу променити и током 

године. Функција се позива избором у менију Принудна наплата > Унос приоритета за принудну 

наплату. 

 

 

 
Слика: Унос приоритета за принудну наплату 

  

1. Приликом отварања овог екрана приказују се сви подаци везани за пријављеног корисника. 

2. Могуће је сужавање претраге попуњавањем одређених критеријума претраге и притиском на 

дугме “Нађи”. 

3. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Сви елементи буџетске класификације 

4. Корисник бира критеријуме сортирања: 

 Сви елементи буџетске класификације 

5. Систем приказује апропријације расхода апропријација за организациону шифру текућег 

корисника који се пријавио на систем које одговарају изабраним критеријумима селекције и 

сортирања. 

Апропријације које су у статусу „Отказан“ или које се односе на економске класификације 

код којих је поље „Ослобођен принудне наплате“ = Д морају бити искључене из овог 

прегледа. То су апропријације са којих је забрањено обезбеђивати средства за принудну 

наплату.  



6. Једина поља које корисник може да измени су „Принудна наплата приоритет“ и „Проценат 

за принудну наплату“. У питању је редослед (1, 2, 3…) и проценат (на пример 25% или број 

по слободном избору) за обезбеђивање средстава на апропријацијама за принудну наплату. 

6. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ(ПО) 

6.1. Преузете обавезе  

 Преузимање обавеза се врши на основу финансијске тј. рачуноводствене документације, а 

креира се на основу захтева за креирање преузете обавезе. 

 Буџетски корисници (Директни-ДБК и индиректни-ИБК буџетски корисници) уноси 

захтеве за преузимање обавеза, на шестом нивоу економске класификације, за све изворе 

финансирања, најкасније N радних дана од очекиваног датума плаћања. Број радних дана 

када најкасније треба преузети обавезу је дефинисан у параметрима система. 

 Захтеви који проистичу из промене, преусмеравања или креирања апропријације по одлуци 

Владе или министра, могу се унети у краћем року 

 Уносом захтева за креирање По, у ИСИБ-у смањује се износ евидентиране расположиве 

апропријације и  расположиве квоте ако је извор финансирања 01. За остале изворе 

финансирања смањује се износ расположиве апропријације и расположиви износ на 

евиденционом рачуну. 

 Ради спровођења преузимања обавеза у ИСИБ – користе се следећи захтеви: 

 

o *Захтеви за креирање преузете обавезе 

o *Захтеви за промену преузете обавезе 

o *Захтеви за отказивање преузете обавезе 

o *Збирни налози за П.О. 

o *Збирни налози за П.О. и плаћање 

o *Захтеви за креирање преузете обавезе - Трансфер средстава ИБК 

o *Захтеви за креирање преузете обавезе - Трансфер готовине 

 

Обрада захтева за креирање и измена преузете обавезе спада у домен Управљања расходима. 

Креирањем захтева за преузету обавезу врши се резервација одређеног износа на апропријацији или 

квоти од стране буџетских корисника. . Преузета обавеза се креира захтевом за креирање преузете 

обавезе. 

У систему су дефинисани су следећи параметри помоћу којих се управља расходима: 

- Број радних дана када најкасније треба креирати захтев за преузимање обавезе, ако 

другачије није одређено у табели приоритета 

- Минимални износ обавезе за које не важи горе постављено правило 

- Табела приоритета плаћања којом се дефинише по свим елементима буџетске 

класификације број радних дана када треба креирати захтев за преузимање обавезе. 

Приоритете одређује Централна канцеларија. 

Корисник је обавезан да унесе бар једну ставку на захтеву за креирање преузете обавезе. Приликом 

уноса ставке основни елемент ставке је буџетска линија. Буџетска линија се састоји од: 

 Апропријације и 

 шифре подекономске класификације и шифре подизвора. 

Апропријације се састоји од: 

 Шифре организације 

 Шифре програма 

 Шифре пројекта/активности 



 Шифре извора финансирања 

 Шифре економске класификације и 

 Шифре функције. 

6.1.1. Преглед преузете обавезе 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 
 

 
Слика: Преглед преузетих обавеза 

 

Функција се покреће избором у менију Преузете обавезе > Преузете обавезе > Преузете обавезе. 

Ово је основна функционалност у преузетим обавезама која кориснику обезбеђује преглед свих 

преузетих обавеза у свим статусима, наравно за буџетског корисника који је тренутно логован на 

систем. Ова функционалност садржи могућност прегледа и претраге креираних обавеза по 

одређеним критеријумима као и преглед њених детаља и историје. 

 Структура ове екранске форме је иста за сваки тип и статус преузете обавезе. Преглед детаља и 

ставки преузете обавезе се разликује у зависности од типа статуса преузете обавезе. 

На овој екранској форми се такође налази и скуп акција којима се преузета обавеза креира и мења.  

 Промени – Акцијом се отвара екранска форма Унос захтева за промену преузете обавезе. 

 Откажи – Акцијом се покреће екранска форма Унос захтева за отказивање преузете 

обавезе. 

 Додај плаћање - Акцијом се покреће екранска форма Унос захтева за плаћање. 

 Прекњижи - Акцијом се покреће екранска форма Унос захтева за прекњижавање 

преузете обавезе. 

 Прикажи захтев - Акцијом се покреће екранска форма Преглед захтева преузете обавезе. 

Приказује се захтев којим је преузета обавеза креирана.  

 Детаљи – Акцијом се отвара екранска форма Преглед преузете обавезе. 

 Историја - Акцијом се покреће екранска форма Преглед преузете обавезе – историја. 

 Експорт – Акцијом се врши експорт података у Excel фајл. 

 Сума ∑– Акцијом се приказује екранска форма сума свих тренутно приказаних преузетих 

обавеза.  

 

Приликом отварања ове екранске форме подразумевани скуп података који се приказује су обавезе 

креиране на текући радни дан. 



 

Преузете обавезе – Претрага 

 

Подаци по којима се може вршити претрага : 

- Шифра ПО 

- Екстерна шифра ПО 

- Број документа 

- Шифра збирног налога 

- Број збирног налога 

- Датум креирања 

- Тип документа (изабрати) 

                       ТД20 Преузета обавеза 

                       ТД26 Преузета обавеза зарада 

                      ТД59 Прекњижавања 

- Статус 

- Износ 

- Постоји конто 

                         Да или Не 

- Економска класификација 

- Конто књижења 

- Извор финансирања 

- Подизвор финансирања 

Након уноса одређених критеријума треба покренути опцију Нађи.   

За брисање унетих критерија треба покренути опцију Бриши критеријум. 

 

 
Слика: Претрага на прегледу преузетих обавеза 

 

 

Статуси преузете обавезе су у корелацији са типом документа. Да би се одабрао одређени 

статус потребно је прво изабрати тип документа. 

Преузета обавеза може имати следеће статусе: 

 Делимично додељен 

 Додељен 

 Извршен 

 Креиран 

 Отказан 

 Прекњижен 

 Прокњижен 

 Промењен 

 Сторниран 

 Детаљи ПО 

Учесници: 



 ДБК или ИБК 
 

 
Слика: Преглед детаља преузете обавезе 

 

Функција подразумева да се притиском на дугме Детаљи отвори Преглед преузете обавезе,који  је 

преглед појединачне Преузете обавезе. 

Преглед преузете обавезе се састоји из два дела и то: Заглавље и Ставки преузете обавезе. Овом 

функцијом се покрећу и приказују оба дела. 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 Детаљи ставке  - Акцијом се приказује Преглед ставки преузете обавезе – детаљи, 

 Прикажи Апропријацију - Акцијом се приказује Преглед расходних апропријација, 

 Прикажи Квоту - Акцијом се приказује Преглед квота, 

 Назад - Акцијом се корисник враћа на претходни екран. 

 Преглед ставки преузете обавезе – детаљи 

 
Слика: Преглед ставки преузете обавезе – детаљи 



 

 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција се покреће притиском на дугме Детаљи ставке при чему се приказује екранска форма са 

детаљима селектоване ставке.На овој екранској форми једина акција је Назад, којом се корисник 

враћа на претходни екран. 

 Преглед преузетих обавеза – историја 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција се покреће притиском на дугме Историја при чему се приказује екранска форма са 

детаљима о историји ПО. Историја ПО подразумева списак промена које су се дешавале над ПО, 

односно листа захтева који су мењали и креирали преузету обавезу. 

 

На овој екранској форми могу се покренути следеће акције: 

 Детаљи - Акцијом се отвара екранска форма Преглед захтева за креирање преузете обавезе, 

 Назад - Акцијом се корисник враћа на претходни екран. 

 

6.1.2. Преглед Захтева преузетих обавеза – листа и претрага 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Структура прегледа захтева преузетих обавеза је иста без обзира на тип захтева: захтев за креирање 

преузете обавезе,захтев за промену или захтев за отказивање. 

Основна улога захтева за преузету обавезу је да креира/измени или откаже преузету обавезу. 

Сваки захтев се састоји од заглавља и ставки у оквиру којих имамо атрибуте који описују захтев као 

целину. 
 
 

 
Слика: Преглед Захтева преузетих обавезе – листа 

 

Функционалност Преглед захтева за креирање/измену/отказивање ПО подразумева преглед свих 

захтева за преузете обавезе, наравно за корисника који је тренутно логован на систем. Ова 



функционалност садржи могућност прегледа и претраге по одређеним критеријумима као и преглед 

њених детаља и историје.Функционалности прегледа захтева ће бити приказани на захтевима за 

креирање ПО, а они су исти и на захтевима за промену и отказивање ПО.  

 

Екранска форма  Преглед захтева се отвара избором у менију Преузете обавезе > Преузете обавезе 

> Захтеви за креирање ПО. 

 

Приликом отварања ове екранске форме подрзумевани скуп података који се приказује је за текући 

радни дан. Корисник може у критеријумима изабрати други период или статус.  

 

На овој екранској форми се такође налазе следеће акције: 

 Промени - Акцијом се отвара екранска форма за промену захтева, 

 Откажи - Акцијом се отвара екранска форма за отказивање захтева, 

 Овери - Акцијом се отвара екранска форма за оверу захтева, 

 Детаљи - Акцијом се отвара екранска форма са приказом детаља изабраног захтева, 

 Детаљи ПО - Акцијом се отвара екранска форма са детаљима преузете обавезе, 

 Историја - Акцијом се отвара екранска форма са приказом историје промена захтева, 

 Копирај - Акција омогућава да се подаци захтева на коме је корисник позициониран 

копирају на нови захтев и након тога мењају по потреби 

 Еxпорт - Акцијом се врши експорт података у Excel фајл, 

 Штампа - Акцијом се покреће штампа појединачног захтева или листе захтева у 

зависности од избора, 

 Назад - Акцијом се корисник враћа на претходни екран, 

 

Овај преглед је исти за сваки тип захтева који креира и мења преузету обавезу, стим што су акције 

над овим прегледом различите у зависности од типа захтева.  

 

Овај преглед је исти за следеће типове захтева: 

 Захтев за креирање преузете обавезе, 

 Захтев за промену преузете обавезе, 

 Захтев за отказивање преузете обавезе, 

 Захтев за креирање преузете обавезе – трансфер средстава ИБК, 

 Захтев за креирање преузете обавезе трансфер готовине, 

 Захтева за сравњивање непрепознате исплате. 

 

Претрага може да се изврши по: 

 

- Број документа 

- Датум креирање – поставити за период што значи ставиту Датум креирања од и 

Датум креирања до, 

- Екстерна шифра 

- Шифра ПО  

- Износ документа 

- Статус – омогућава се избор статус. 

- Шифра збирног налога 

 Преглед захтева ПО 

Учесници: 



 ДБК или ИБК 

 

Преглед Захтева преузетих обавезе је преглед појединачног Захтева. 

Функција подразумева да се притиском на дугме Детаљи на прегледу захтева отвора ова екранска 

форма. Екранска форма Захтева се састоји из два дела и то: Заглавље и Ставки. Овом функцијом 

се покрећу и приказују оба дела. 

 Преглед ставки захтева ПО 

 
Слика: Преглед ставки захтева преузете обавезе – детаљи 

 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција Преглед ставки захтева за креирање преузете обавезе – детаљи се покреће притиском на 

дугме Детаљи ставке при чему се приказује екранска форма са детаљима селектоване ставке. 

 Преглед захтева прузете обавезе - историја 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција преглед захтева – историја се покреће притиском покретањем акције  Историја на 

прегледу захтева при чему се приказује екранска форма са детаљима о историји захтева. Историја 

захтева подразумева списак промена које су се дешавале над тим захтевом. Ова историја садржи све 

промене статуса, што значи да треба да има по један ред за сваку промену статус са свим 

информацијама наведеним у  структури објекта Историја. 

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 Детаљи 

Акцијом  се приказује Преглед Захтева преузете обавезе, 

 Назад 

     Корисник се враћа на претходну екранску форму. 



6.1.3. Захтеви за креирање ПО 

 
Слика: Унос Захтева за креирање преузете обавезе 

  

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција се покреће избором у менију Преузете обавезе > Преузете обавезе > Захтеви за 

креирање ПО па затим притиском на дугме Додај. 

Функција омогућава унос захтева за креирање преузете обавезе. Захтев за креирање преузете 

обавезе се уноси на основу оригиналне документације коју поседује корисник, и садржи 

потребне елементе из те документације. Захтев за креирање преузете обавезе се састоји од заглавља 

и ставки. Захтевом за креирање преузете обавезе се креира преузета обавеза у тренутку када се 

захтев овери. Уносом захтева за креирање преузете обавезе врши се резервација средстава.  

Уколико нема довољно средстава на апропријацији и квоти за неку од ставки захтева, тада се 

корисник обавештава да не може креирати линију захтева јер нема довољно средстава. 

 

Приликом уноса износа на ставкама, кориснику не може унети већи износ него што је износ 

документа. То значи да се приликом уноса сваке нове ставке врши се контрола да укупан износ 

ставки не прелази износ документа. Кориснику се обавештава да унетим износом прелази износ 

документа. 

 

 
Слика: Ставка захтева за креирање ПО 



Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Захтеви за креирање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму Захтев за креирање преузете обавезе, 

5. Корисник уноси податке у заглављу захтева, 

6. Систем преузима остале податке који су везани за Текући рачун, 

7. Корисник покреће акцију Додај ставку уноси податке на њој, 

8. Систем дозвољава кориснику унос једне комбинације буџетске линије за један Очекивани 

датум плаћања, 

9. Корисник покреће акцију Потврди. 

 

Штампа Захтева за креирање преузете обавезе 

 
Кликом на дугме Штампа добија се штампа прегледа изабраног захтева за креирање преузете 

обавезе. 

 

 
Слика: Штампа Захтева за креирање преузете обавезe 

 

 Промена креираног захтева за преузете обавезе 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција Промени омогућава промену одређених поља / атрибута захтева за креирање преузете 

обавезе. Корисник не може вршити брисање ставки или самог документа, може само извршити 

промену вредности у пољима у којима је дозвољена промена. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Захтеви за креирање преузете обавезе, 



2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе, 

3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Промени, 

5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе, 

6. Корисник врши корекцију података на заглављу захтева, 

7. Корисник селектује ставку коју жели да промени, 

8. Корисник покреће акцију Промени ставку, 

9. Систем отвара екранску форму Ставке Захтев за креирање преузете обавезе – детаљи, 

10. Корисник врши корекцију података на ставкама захтева, 

11. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Овера захтева за креирање преузете обавезе 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција Овери подразумева контролу унетих података од стране особе која је надређена 

кориснику који је извршио унос или особе задужену за контролу и проверу унетих података. 

Функцијом овере креира се преузета обавеза у статусу „Креирана“. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Захтева за креирање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе, 

3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Овери, 

5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе, 

6. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Отказивање Захтева за креирање преузете обавезе 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција отказивање захтева за креирање преузете обавезе подразумева свођење Износа сваке 

ставке на нулу и захтев за креирање преузете обавезе добија статус Отказан.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе, 

3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

5. Систем отвара екранску форму захтева за креирање преузете обавезе, 

6. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Копирање захтева за креирање преузете обавезе 

Учесници: 

 ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава креирања захтева за креирање преузете обавезе на основу већ постојећег 

захтева и то акцијом Копирај. Ова функција омогућава кориснику да са већ постојећег захтева 



копира све податке и тако креира нов захтев. Ископирани захтев је могуће изменити али га није 

могуће брисати, нити је могуће брисати њену ставку. Уколико корисник жели обрисати одређену 

ставку тада је потребно да за њен износ стави 0 тако ће ставка бити отказана.  

Копирањем захтева се копирају сви подаци стим што се новом захтеву аутоматски додељује нова 

шифра како документу тако и ставкама. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе, 

3. Корисник се позиционира на захтев који жели да копира, 

4. Корисник покреће акцију Копирај, 

5. Систем отвара екранску форму Захтев за креирање преузете обавезе са свим подацима са 

захтева са ког је покренуо акцију, 

6. Корисник врши измену података на заглављу и ставкама захтева, 

7. Корисник покреће акцију Потврди. 

6.1.4. Захтеви за промену 

 Унос захтева за промену 

Учесници: 

УТ 

 

Функција се покреће избором у менију Преузете обавезе > Преузете обавезе > Преузете 

обавезе.Функција омогућава промену Преузете обавезе, само одређених поља/атрибута. Захтевом 

за промену преузете обавезе, могуће је променити постојећи документ, такође је могуће додати нову 

или променити постојећу ставку преузете обавезе. Овим захтевом се може отказати поједина ставка 

преузете обавезе тако што се у поље износ упише нула и статус ставке се при оверавању промени у 

Отказан. 

Ових захтевом се мењају сви типови преузетих обавеза. Над једном обавезом се у може креирати 

само један захтев за промену у статусу Креиран, тек када се захтев овери и преузета обавеза ажурира 

тј. промени јој се статус у Промењен тада се може креирати други захтев за промену. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед преузетих обавеза, 

2. Систем приказује листу преузетих обавеза, 

3. Корисник врши избор Преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Промени, 

5. Систем отвара захтев за промену преузете обавезе у којој прави копије података са 

селектоване преузете обавезе, 

6. Корисник коригује податке на заглављу захтева, 

7. Корисник уноси Опис промене – поље је обавезно, 

8. Корисник покреће акцију Промени ставку, 

9. Систем отвара екранску форму Ставке Захтева за креирање преузете обавезе – детаљи, 

10. Корисник коригује податке на ставкама захтева, 

11. Корисник покреће акције Потврди, 

12. Систем затвара екранску форму ставки захтева, 

13. Корисник покреће акцију Потврди, 

14. Систем врши креирање захтева за промену преузете обавезе у статусу Креиран. 



 Овера захтева за промену преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција овера захтева за промену преузете обавезе мења статус захтева из Креиран у Оверен. 

Након акције Овери није могућа промена захтева. Акцијом овери мења се Преузета обавеза.  

  

Кораци: 

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за промену преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за промену преузете обавезе, 

3. Корисник врши избор захтева, 

4. Корисник врши покретање акције Овери, 

5. Систем отвара екранску форму захтева за промену преузете обавезе, 

6. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Отказивање захтева за промену преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција Отказивање захтева за промену преузете обавезе подразумева свођење Износа сваке 

ставке захтева на нулу и захтев за промену преузете обавезе добија статус Отказан.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Прегледа захтева за промену преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за промену преузете обавезе, 

3. Корисник врши избор захтева за промену преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

5. Систем приказује екранску форму захтева за промену преузете обавезе, 

6. Корисник покреће акцију Потврди. 

6.1.5. Захтеви за отказивање 

 Унос захтева за отказивање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција отказивање Преузете обавезе омогућава кориснику да откаже преузету обавезу. Корисник 

не може да креира нову ставку на захтеву за отказивање преузете обавезе или да промени постојеће. 

Корисник има могућност само да прегледа детаље Преузете обавезе. Над једном обавезом се може 

креирати само један захтев за отказивање у статусу Креиран. Ових захтевом се отказују сви типови 

преузетих обавеза.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед преузетих обавеза - листа, 

2. Систем приказује листу преузетих обавеза, 

3. Корисник врши избор преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

5. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис отказивања, 



6. Корисник покреће акцију Потврди. 

7. Систем креира захтев за отказивање преузете обавезе у статусу Креиран. 

 Овера Захтева за отказивање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција овере захтева за отказивање преузете обавезе, отказује Преузету обавезу тј сторнира и 

ажурира јој статус у Отказан. Сторинирање преузете обавезе подразумева да се свака ставка 

сторинира тј. креира се иста са предзанком минус. Укупан износ преузете обавезе се своди на нулу, 

тј. износ документа.  

 

 
Слика: Овера Захтева за отказивање преузете обавезе 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за отказивање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за отказивање преузете обавезе, 

3. Корисник врши избор захтева за отказивање преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Овери, 

5. Систем приказује екранску форму захтева за отказивање преузете обавезе, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

7. Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да 

притисне тастер ДА или НЕ, 

8. Корисник потврђује да жели оверу и притиска тастер ДА. 

 Отказивање захтева за отказивање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција Отказивање захтева за отказивање преузете обавезе подразумева ажурирање статус 

захтева у Отказан и поновном резервацијом средстава на апропријацији и квоти.  

 



 
Слика: Отказивање Захтева за отказивање преузете обавезе 

 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за отказивање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за отказивање преузете обавезе, 

3. Корисник врши избор захтева, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

5. Корисник покреће акцију Потврди, 

6. Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да 

притисне тастер ДА или НЕ, 

7. Корисник потврђује да жели отказивање притиска тастер ДА, 

8. Систем ажурира статус захтева и његових ставки у Отказан. 

  



6.1.6. Захтеви за прекњижавање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција прекњижавања Преузете обавезе омогућава кориснику да изврши прекњижавање ставке 

или ставки преузете обавезе са једне буџетске линије на другу буџетску линију, а може и на више 

буџетских линија. Могу се прекњижавати само извршене ставке преузете обавезе. 

 Прекњижавање расхода врши се за све изворе.  

Ставка Преузете обавезе мора бити у статусу Извршена.  

Функционалност се реализује креирањем Захтева за прекњижавање преузете обавезе који има статус 

„Креиран“. 

  

 
Слика: Креирање захтева за прекњижавање 

 

Кораци: 

1. Корисник покреће екранску форму Преглед преузетих обавеза, 

2. Систем приказује листу преузетих обавеза, 

3. Корисник врши избор преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Прекњижи, 

5. Систем приказује Преузету обавезу, 

6. Корисник чекира ставке коју жели да прекњижи и покреће акцију Креирај захтев за 

прекњижавање ПО, 

7. Систем отвара екранску форму Захтева за прекњижавање преузете обавезе.  

У захтеву копира податке са заглавља изабране преузете обавезе у заглавље захтева: 

 Организациона шифра, 

 Број ПО, 

 Финалан, 

 Датум документа, 

 Датум доспећа, 

 Број документа, 

 Врста рачуна, 

 Рачун, 

 Износ  

 Валута. 

8. Корисник уписује разлог прекњижавања у поље разлога прекњижавања. 



Уколико је преузета обавеза типа ТД59 - Прекњижавање, онда се могу прекњижавати само 

ставке са позитивним износом. 

Код ставки захтева имамо следеће: 

 Изабране ставке на преузетој обавези систем копира на ставкама захтева за прекњижавање. 

Копирају се сва поља изузев очекиваног датума плаћања који мора бити текући рани дан (на 

захтеву за прекњижавање све ставке ПО морају имати исти очекивани датум плаћања). Квота 

се одређује у односу на текући радни дан. Износ се преноси са минусним предзнаком и 

омогућава се кориснику исправка износа. 

 У случају да се прекњижава ставка преузете обавезе зарада (ТД27-Преузета обавеза зарада 

ставка), корисник је у обавези да унесе конто књижења на ставци која се прекњижава. Конто 

књижења на ставци која се прекњижава мора бити један од конта обавезе достављених 

збирним налогом. Систем врши проверу конта књижења и уколико изабрани конто не 

постоји у збирном налогу јавља одговарајућу поруку. 

 Kорисник уноси ставке на које прекњижава. Очекивани датум плаћања је текући радни дан. 

Квота се одређује у односу на текући радни дан. 

9. Корисник потврђује унос притиском на дугме Потврди након чега систем креира Захтев за 

прекњижавање преузете обавезе у статусу “Креиран”. 

 Промена захтева за прекњижавање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција промена захтева за прекњижавања ПО омогућава кориснику да изврши промене 

података на већ креираном захтеву за прекњижавање. Промена захтева за прекњижавање се може 

радити само када је Захтев у статусу Креиран. Након Овере и Одобравања не може се извршити 

измена. 

 

Кораци: 

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за прекњижавање ПО, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор Захтева који жели да промени, 

4. Корисник покреће акцију Промени, 

5. Корисник врши измену података. Корисник може мењати само ставке која нису преузете са 

ПО 

6. Корисник након измене ставке (сваке ставке појединачно) покреће акцију Потврди, 

7. Систем врши измену података, 

8. Систем ажурира статус захтева за прекњижавањем и статус ставки које су измењене у статус 

Промењен. 

 Овера Захтева за прекњижавање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција подразумева контролу унетих података од стране одговорне особе. Захтев за 

прекњижавање преузете обавезе мора бити у статусу Креиран или Промењен. Након извршења 

функционалности Захтев за прекњижавање преузете обавезе има статус Оверен. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за прекњижавање преузете обавезе, 



2. Корисник врши избор захтева, 

3. Систем приказује податке одобараног захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

4. Корисник покреће акцију Овери 

5. Уколико  није на свим ставкама са позитивним износом додељено конто књижења систем 

приказује поруку “Нисте унели конто књижења” и не дозвољава оверу. 

 Отказивање Захтева за прекњижавање обавезе 

Учесници: 

ДБК, ИБК 

 

Функција Откажи подразумева отказивање унетих података од стране одговорне особе. Захтев за 

прекњижавање преузете обавезе је потребно да буде у статусу Креиран или Промењен да би 

отказивање истог било могуће. Резултат функције је промена статуса захтева за прекњижавање 

преузете обавезе у Отказан. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за прекњижавање преузете обавезе. 

2. Корисник врши избор захтева. 

3. Систем приказује податке одобараног захтева за прекњижавање преузете обавезе. 

4. Корисник покреће акцију „Откажи“. 

 Одобравање захтева за прекњижавање преузете обавезе 

Учесници: 

УТ 

 

Одобравање захтева за прекњижавање ради Централна канцеларија. 

Функција Одобри омогућава одобравање Захтева за прекњижавање преузете обавезе. Одобравањем 

систем врши корекцију Преузете обавезе – додаје нове ставке, врши корекцију Извршеног износа 

апропријације, квоте и евиденционог рачуна сходно извору финансирања. Захтев за прекњижавање 

преузете обавезе мора бити у статусу „Оверен“ да би одобравање било могуће. Након извршавања 

одобравања Захтев за прекњижавање преузете обавезе је креиран и има статус „Одобрен“, а 

Прекњижавање је у статусу Извршено као и његове ставке. 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор Захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

2. Систем приказује податке Захтева за прекњижавање преузете обавезе, 

3. Корисник покреће акцију Одобри, 

 Одбијање захтева за прекњижавање преузете обавезе 

Учесници: 

ЦК 

 

Одбијање захтева за прекњижавање ради Централна канцеларија. 
Функција Одбиј служи да се захтев за прекњижавање одбије због неког недостатка или грешке. 

Захтев за прекњижавање уноси корисник, и оверава. Одобравање или Одбијање врши Централна 

канцеларија која одлучује да ли ће се прекњижавање извршити или не. 

 

 



Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за прекњижавање, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за прекњижавање, 

3. Корисник врши избор захтева за прекњижавање, 

4. Корисник покреће акцију Одбиј, 

5. Систем приказује захтев за прекњижавање, 

6. Корисник врши контролу унетог захтева, 

7. Корисник покреће акцију Одбиј, 

8. Корисник уписује разлог одбијања у поље Опис разлога одбијања. 

Уколико корисник не унесе Опис разлога одбијања систем упозорава корисника поруком 

'Морате унети разлог одбијања захтева за прекњижавање', 

9. Корисник покреће акцију Потврди, 

10. Систем ажурира статус захтева за прекњижавање и његових ставки у Одбијен. 

6.1.7. Захтеви за сравњивање непрепознате исплате 

 Унос захтева за сравњивање непрепознате исплате 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција омогућава креирање Преузете обавезе за исплате које су извршене директно на терет 

рачуна за извршење буџета (840-1620-21), а нису  креиране у систему Извршења буџета и које 

нису имали коректно попуњен позив на број задужења. Такође овим начином се сравњују и 

налози принудне наплате, чије аутоматско сравњење корисник је отказао. 

Код сравњења непрепознате исплате увек се терети текућа квота, квота за текући месец.  

Непрепознате исплате које су стигле у изводу рачуна извршења буџета  могу се сравњивати до краја 

финансијске године тј. до израде завршних рачуна.  

Непрепознате исплате се налазе на Прегледу непрепознатих исплата, са кога се покреже акција за 

унос захтева за сравњивање. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед непрепознатих исплата, 

2. Систем приказује листу непрепознатих исплата, 

3. Корисник врши избор непрепознате исплате, 

4. Корисник покреће акцију Сравни исплату, 

5. Систем отвара екранску форму Преглед захтева за сравњење непрепознате исплате, 

6. Систем копира податке са непрепознате Исплате у заглавље захтева. 

7. Корисник допуњује остале податке на заглављу (све остеле податке уноси ручно), 

8. Корисник покреће акцију Додај ставку, 

9. Систем приказује екранску форму Ставке захтева за сравњење непрепознате исплате  - 

детаљи, 

10. Систем аутоматски на ставци у Очекивани датум плаћања уписује текући радни дан. 

11. Корисник уноси остале податке на ставкама. 

12. Корисник може унети више ставки стим што приликом уноса износа систем 

контролише да сума износа свих ставки не сме бити већа од износа документа, 

13. Систем контролише унос економске класификације на ставакам у смислу ако корисник 

на првој ставки унесе економску класификацију из групе 49 тада на свакој следећој 

такође мора унети економску из групе 49, у супротном може унети било које 

економске које су дефинисане у апропријацијама, 

14. Корисник покреће акцију Потврди. 



 Овера захтева за сравњивање непрепознате исплате 

Учесници: 

ЦК 

 

Функција Овери омогућава кориснику да прегледа и овери захтев за сравњење непрепознате 

исплате. Уколико корисник одлучи да не овери документ исти може отказати. Да би 

функционалност била могућа Захтев за сравњење непрепознате исплате мора бити у статусу 

Креиран. Резултат је промена статуса Захтева за сравњење непрепознате исплате у статус Оверен. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће  екранску  форму 

 Преглед захтева за сравњење непрепознате исплате, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор Захтева за сравњење непрепознате исплате, 

4. Корисник покреће акцију Овери, 

5. Систем приказује Захтев за сравњење непрепознате исплате одређеног типа, 

6. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Промена захтева за сравњивање непрепознате исплате 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција Промени омогућава промену само одређених поља/атрибута захтева за сравњење 

непрепознате исплате.  Промена захтева је важећа само ако је износ ставки захтева једнак износу 

непрепознате исплате (непрепознате одлазне ставке). Да би функционалност била могућа Захтев за 

сравњење непрепознате исплате мора бити у статусу „Креиран“ или „Промењен“. Резултат је 

промена статуса захтева за сравњење непрепознате исплате у статус „Промењен“. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за сравњење непрепознате исплате 

одређеног типа, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор захтева за сравњење непрепознате исплате, 

4. Корисник покреће акцију Промени, 

5. Систем приказује захтев за сравњење непрепознате исплате, 

6. Корисник врши корекцију података на заглављу захтева (корисник може промени вредности 

поља које нису преузете са исплате), 

7. Корисник може извршити промену на ставкама тј. извршити промену буџетске линије, 

 Отказивање Захтева за сравњење непрепознате исплате 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција Отказивање захтева за сравњење непрепознате исплате подразумева свођење Износа 

сваке ставке на нулу и ажурирањем статуса захтева у Отказан. Да би функционалност била могућа 

Захтев за сравњење непрепознате исплате мора бити у статусу Креиран или Промењен. Резултат 

функције је отказивање Захтева за сравњење непрепознате исплате и промена статуса у Отказан. 



Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Прегледа захтева за сравњење непрепознате исплате  

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор захтева, 

4. Корисник покреће акцију Откажи. 

6.2. Збирни налози 

6.2.1. Збирни налози за креирање преузетих обавеза 

Збирни налог за креирање преузете обавезе се користи да се учита велики број захтева за креирање 

преузете обавезе. Збирни налог за креирање преузете обавезе састоји се од групе самосталних 

захтева за креирање преузетих обавеза. Сви креирани захтеви за креирање преузете обавезе путем 

збирног налога су у локалној валути. Систем неће дозволити креирање захтева за преузету обавезу 

у страној валути помоћу збирног налога. Опис збирног налога захтева за креирање преузете обавезе 

може се наћи у формату XML фајла који треба да се учита у систем. Структура овог XML фајла је 

дата у Учитавање збирног захтева за креирање преузете обавезе.  

 

Збирни налог за креирање преузетих обавеза има следећа ограничења: 

Максималан број појединачних захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 50000. 

Сваки захтев у једном збирном налогу има ограничење од  максимално 50 ставки. 

 

Процес учитавања 

Процес учитавања збирног налога се покреће са екранске форме Преглед збирних налога за 

креирање преузетих обавеза. Процес се покреће тако што се на наведеној форми позива акција 

Додај. Након покретања ове акције отвара се екранска форма у којој се уноси путања до фајла који 

се учитава, након чега се покреће акција Учитај. Читав процес учитавања се прати на екранској 

форми Протокол. Уколико се процес учитавања заврши успешно корисник може да Овери збирни 

налог захтева за креирање преузете обавезе, покретањем акције Овери на екранској форми Преглед 

збирних налога за креирање преузетих обавеза. 

Протокол садржи информације о обради збирног налога. Протокол је користан углавном у случају 

када је статус обраде збирног налога захтева за креирање преузете обавезе „Погрешан“ јер корисник 

може да пронађе детаљне информације о разлозима за неуспех и види листу свих пронађених 

грешака у одређеном збирном налогу, тј. може извршити преглед лог фајла.  

 Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза 

 

 
Слика: Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза 

 

Учесници: 



ДБК или ИБК 

 

Функција се користи за претраживање постојећих збирних налога за креирање преузете обавезе. Сви 

налози који су успешно учитани у систем се приказују на овој форми. Ова екранска форма 

претставља почетни корак да се пронађе одређени збирни налог који је успешно учитан у систем и 

збирни налози који су успешно учитани и оверени и за који су креиране преузете обавезе. Функција 

се позива избором у менију Преузете обавезе > Збирни налози > Збирни налози за креирање ПО. 

Такође се са ове екранске форме врши учитавање новог збирног налога - фајла акцијом Додај. Након 

што је фајл додат тј. покренуто његово учитавање сам процес учитавања се прати покретањем акције 

Протокол. Протокол служи да се прати процес учитавања.  

-Уколико је процес учитавања успешан збирни налог је успешно учитан у трајним табелама. 

Када је збирни налога успешно учитан он ће бити приказан на екранској форми Преглед 

збирних налога за креирање преузетих обавеза.  
Покретањем акције Овери на овој форми збирни налог се оверава чиме се ажурирају захтеви у 

статус Оверен и креира се преузета обавеза у статус Креиран. 

-Уколико је процес учитавања неуспешан на екранској форми протокол се може прегледати лог 

фајл у коме се налазе описи свих грешака услед којих није дошло до успешног учитавања фајла. 

На екранској форми Збирни налози за креирање преузетих обавеза се могу покренути следеће 

акције:  

 Додај: Акцијом се покреће учитавање фајла тј. отвара се нова екранска форма, 

 Протокол: Акцијом се отвара екранска форма Протокол на којој се прати процес учитавања 

фајла и његов статус, као и преглед грешака, 

 Прикажи Захтеве: Акцијом се отвара екранска форма - Преглед захтева преузете обавезе - 

листа. 

 Прикажи ПО: Акцијом се отвара екранска форма - Преглед преузете обавезе 

 Откажи: Акцијом се покреће процедура отказивања збирног налога.  

 Експорт: Акцијом се врши експорт података у Excel фајл, 

 Сума: Акцијом се приказује се сума свих тренутно приказаних збирних налога. 

 Учитавање збирних налога за креирање преузетих обавезе (акција Додај) 

 
Слика: Учитавање збирних налога за креирање преузетих обавезе 

  

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава учитавање збирног налога - фајла у коме се налазе Захтеви за креирање 

преузетих обавеза. Сви захтеви за креирање преузетих обавеза унутар збирног налога су у локалној 

валути. Код свих захтева који се учитавају збирним налогом тип текућег рачуна је домаћи (Д). 
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Процес учитавања збирног налога - фајла 

Процесом учитавања збирног налога се пуне интерфејс табеле у којим се на учитаним подацима 

врши провера пословним правилима. Оне се празне у тренутку када је статус обраде „Успешно“ и 

статус обраде фајла „Обрађен“ тако што се ти подаци преносе у трајним табелама тј. креирају се 

захтеви за креираирање преузетих обавеза. У свим осталим случајевима тј. у свим осталим 

статусима подаци из интерфејс табела се не бришу.  

Тека када су подаци учитани у трајним табелама они се могу оверити и овером се креира преузета 

обавеза. Информације које се налазе у табели ОБВ_ЗБИРНО_ПРОЦЕС_ИНТ се не бришу јер садрже 

информације о времену учитавању збирних налога. 

 

Основне провере приликом учитавања збирних налога су: 

 Назив фајла мора бити у складу са пословним правилом прописаног назива фајла, 

 Фајл са истим називом и шифром организације се не може учитати више пута  

 XML фајл мора бити валидан. 

 

Детаљне провера приликом учитавања збирних налога: 

Тек када су претходна три пословна правила задовољена, процес се наставља са детаљном 

контролом података унутар фајла. Контрола података се врши у односу на дефинисана пословна 

правила, која подразумевају формалну и логичку контролу података, као и контролу расположивог 

стања на апропријацијама, квотама и евиденционим рачунима, у зависности од извора 

финансирања. 

У случају да један или више захтева за креирање преузетих обавезе не задовољи пословна правила, 

систем ће уписати грешку за сваки захтев и ажурирати статус обраде збирног налога у „Погрешан“ 

или „Делимично обрађен“. Значење ових статуса је следеће: 

 Погрешан – збирни налог садржи грешке које је потребно исправити у самом фајлу. Систем 

даје кориснику листу грешака за сваки захтев или ставку захтева. 

Овај статус подразумева да корисник мора поново учитати фајл који је претходно исправљен 

али са другим називом.  

Приликом поновног учитавања систем контролише: 

  да ли је фајл са тим именом већ учитан и је у статусу Погрешан или Делимично   

обрађен (што значи да за исти нису креирани захтеви за креирање преузетих обавеза), 

 

  да ли је фајл са истим називом већ учитан  тј. да ли за фајл са таквим називом постоје 

креирани захтеви за преузимање обавеза (фајл се учитава ако фајл  са истим именом не 

постоји учитан у трајним табелема у статусу Креиран, Оверен или Отказан) . 

 Делимично обрађен – збирни налог садржи грешке да нема довољно средстава на 

апорпијацији, квоти или евиденционом рачуну у зависности од извора финансирања. Када 

је фајл учитан са овим статусом систем треба да упише грешку односно детаљно упише 

грешке за сваки захтев или ставку захтева. Овај статус подразумева да корисник мора 

обезбедити средства и након тога покренути акцију Поновна провера. Акцијом Поновна 

провера се врши покретање свих пословних правила за детаљну контролу фајла. Ако процес 

поновна провера заврши у статусу Обрађен збирни налог је успешно учитан и захтеви за 

креирање преузетих обавеза су креирани. 

 

Збирним учитавањем се могу учитати захтеви типа: 

 Захтев за креирање преузете обавезе, 

 Захтев за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК  

 Захтев за креирање преузете обавезе-трансфер готовине 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева, 



3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму Фајл, 

5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до 

фајла са акцијом „Пронађи“, 

6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију „Учитај“. 

 Овера збирног налога за креирање преузетих обавеза 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава оверавање фајла и свих захтева који су њиме учитани. Након примене ове 

функције сви захтеви за креирање преузетих обавеза су ажурирани тј. статус им је промењен у 

Оверен и креиране су Преузете обавезе у статус Креиран. Над захтевима за креирање преузете 

обавезе који су настали из збирног налога не могу се вршити корекције ни акције. Све акције се 

врше на нивоу збирног налога. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза, 

2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање преузетих обавеза, 

3. Корисник покреће акцију „Овери“, 

4. Систем креира преузете обавезе у статусу „Креиран“. 

 Поновна провера збирног налога за креирање преузетих обавеза 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција поновна провера збирног налога се односи на процес када је збирни налог учитан  са 

статусом Делимично обрађен и процесом обраде Успешно, што значи да је проблем Делимичне 

обраде недостатак средстава на апропријацији, квоти или евиденционом рачуну.  

Ово значи да су захтеви за креирање преузетих обавеза учитани у привремене табеле. Приликом 

поновне провере систем поново проверава сва пословна правила. Уколико су задовољена сва 

пословна правила систем мења  статус налога у Обрађен и изврши учитавање збирног налога и свих 

захтева унутар њега у трајним табелама тј. креира захтева за креирање преузетих обавеза.. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Протокол, 

2. Корисник врши избор збирног захтева, 

3. Корисник покреће акцију „Поновна провера“, 

4. Систем приказује поруку којом обавештава корисника да је фајл учитан са статусом 

„Обрађен“ и статусом процеса „Успешно. 

 Отказивање збирног налога за креирање преузетих обавеза 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава отказивање збирног захтева за креирање преузетих обавеза, и свих захтева и 

преузетих обавеза који су креирани збирним налогом. Процес подразумева да се свим захтевима и 



преузетим обавезама ажурира статус у Отказан. Након отказивања збирног налога корисник мора 

поново извршити учитавање новог фајла али са другим називом. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза, 

2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање преузетих обавеза, 

3. Корисник покреће акцију Откажи, 

4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 

5. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Преглед лог фајла  

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција преглед лог фајла омогућава кориснику да изврши преглед грешака које су се десиле 

приликом учитавања збирног налога тј. фајла. Грешке се могу јавити у два случаја: 

 Фајл је са статусом Погрешан и статусом обраде Успешно – што значи да је приликом 

учитавања фајл прошао формалну контролу али да се приликом ишчитавања података унутар 

фајла (детаљна контрола) јавила нека грешка због које систем није могао учитати податке из 

фајла. У овом случају фајл се мора учитати поново али са другим називом. Сваки фајл који је 

учитан са наведеним статусима не може се ни мењати ни брисати (мора се чувати). 

 Фајл је са статусом Делимично обрађен и статусом обраде Успешно – што значи да је 

приликом учитавања фајл прошао формалну контролу али да одређени захтеви нису 

задовољили одређена пословна правила (није било средстава на квоти, апропријацији или 

евиденционом рачуну).  

Контрола расположивих средстава се врши  на два начина: 

 За извор 01 – проверава се расположиво стање на апропријацији и квоти. 

 За остале изворе – проверава се расположиво стање на апропријацији и евиденционом 

рачуну (Ако на било ком од ова два елемента нема средстава систем ће уписати грешку 

за тај захтев). 

У овом другом случају фајл се не учитава поново већ се само након измене тј. повећања 

апропријације или квоте поново покрене акција Поновна провера. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Протокол, 

2. Систем приказује листу збирних захтева за креирање преузете обавезе, 

3. Корисник врши избор збирног захтева, 

4. Корисник покреће акцију Лог фајл, 

5. Систем приказује Лог фајл. 

6.2.2. Збирни налози за креирање ПО и плаћања 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Ова функција омогућава кориснику да у истом фајлу тј. збирном налогу доставе захтеве за креирање 

преузетих обавеза и захтеве за плаћање. 

Учитавањем овог збирног налога  истовремено се  креирају  преузете обавезе и захтеви за 

плаћање.  



 Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза и плаћања 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Користи се за претраживање постојећих збирних налога захтева за креирање преузетих 

обавеза и захтева за плаћање и за додавање нових. 
 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 

 „Додај“ - опција омогућава отварање екранске форме за учитавање збирног налога, 

 „Протокол“ - опција омогућава отварање екранске форме Протокол, 

 „Прикажи захтеве“ - опција омогућава Преглед Захтева преузетих обавеза – листа,  

 „Прикажи ПО“ - опција омогућава Преглед преузетих обавеза - листа 

 „Прикажи плаћања“ - опција омогућава Преглед захтева за плаћање 

 „Одобри“ - опција омогућава креирање налога за плаћање и уписује се електронски потпис. 

 „Откажи“ - опција омогућава  Отказивање збирног захтева за преузимање обавеза и 

плаћања, 

 „Експорт“ - опција омогућава да се приказани збирни налози експортују у EXEL  фајл, 

 

 

 
Слика: Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза и плаћања 

 

 

 Учитавање збирног налога за преузимање обавеза и плаћања 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Фајл за учитавање садржи захтеве за преузимање обавеза и захтеве за плаћање. Сви захтеви 

унутар збирног налога су у локалној валути. У случају да један или више захтева за преузимање 

обавеза или захтева за плаћања имају грешку (проблем формата или садржаја), систем ће уписати 

грешку за сваки захтев и ажурирати статус обраде налога у „Погрешан“. 

Процес успешног учитавања подразумева да је процес учитавања фајла Успешан и статус обраде 

Обрађен.  

Један збирни налог може да садржи максимално 4000 захтева за преузимање обавеза. Сваки 

захтев за преузимање обавеза у оквиру једног збирног налога може имати максимално 30 (линија 

по обавези) унапред дефинисаних налога за плаћање. 
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Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преузете обавезе > Збирни налози > Преглед збирних 

налога за креирање преузетих обавеза и плаћања, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму Фајл, 

5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до 

фајла са акцијом Пронађи, 

6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај. 

 

Приликом учитавања врши се контрола података у односу на пословна правила. 

 
 Ако се контрола заврши успешно тј процес обраде је у статусу Успешно и статус 

збирног налога је у статусу Обрађен креирају се захтеви за креирање преузете 
обавезе и резервишу средства на апропријацији, квоти и евиденционом рачуну у 

зависности од извора финансирања. 
 Систем након креирања захтева покреће процедуру Овере којом мења статус 

захтева за креирање преузете обавезе у Оверен и креира преузету обавезу у 
статусу Креиран 

 Када се заврши креирање преузете обавезе, креирају се захтеви за плаћање и 
врши се њихово повезивање са преузетом обавезом, тако да ставке преузете 
обавезе добијају статус Додељен. 

 Одобравање збирног захтева за преузимање обавеза и плаћања 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Одобравања збирног захтева за преузимање обавеза и плаћања врши ажурирање статуса захтева за 

плаћање у Одобрен и креирање налога за плаћање у статусу За плаћање. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза 

и плаћања, 

2. Корисник врши избор збирног захтева који се жели Одобрити, 

3. Корисник покреће акцију Одобри, 

4. Систем отвара екранску форму Преглед Захтева за плаћање - листа, 

5. Корисник покреће акцију Потврди, 

6. Систем врши промену статуса збирног налога у Одобрен. 

 Отказивање збирног захтева за преузимање обавеза и плаћања  

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Уколико хоћемо да извршимо отказивање збирног налога захтева за преузимање обавеза и плаћања 

можемо то урадити након процеса Одобравања. Процес подразумева да се свим захтевима за 

креирање преузете обавезе, преузетим обавезама, захтевима за плаћање и налозима за плаћање 

ажурира статус у Отказан. Након отказивања фајла корисник мора поново извршити 

учитавање новог фајла али са другим називом.  

 

Кораци:  



1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза 

и плаћања, 

2. Корисник врши избор збирног налога за креирање обавезе и плаћања, 

3. Корисник покреће акцију Откажи, 

4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 

5. Корисник покреће акцију Потврди. 

6.2.3. Збирни налози за креирање ПО и плаћања-административни трансфер 

 Учитавање збирног налога за преузимање обавеза и плаћања – трансфер 

средстава 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе захтеви за преузимање обавеза – трансфер 

средстава и захтеви за плаћање.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза 

трансфер средстава и плаћања, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму за учитавање збирног налога, 

5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до 

фајла са акцијом Пронађи, 

6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај. 

 Одобравање збирног налога за преузимање обавеза и плаћања – трансфер 

средстава 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција одобравања врши ажурирање статуса захтева за плаћање у одобрен и креирање налога за 

плаћање у статусу За плаћање. 

 Отказивање збирног налога за преузимање обавеза и плаћања – трансфер 

средстава 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава отказивање збирног налога захтева за преузимање обавеза и плаћања 

након процеса Одобравања. Процес подразумева да се свим захтевима за креирање преузете 

обавезе, преузетим обавезама, захтевима за плаћање и налозима за плаћање ажурира статус у 

Отказан. Након отказивања фајла корисник мора поново извршити учитавање новог фајла али 

са другим називом.  



6.3. Трансфер средстава ИБК 

6.3.1. Захтеви за креирање ПО 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција унос захтева за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК се може креирати 

само за извор финансирања 01, не може се креирати за остале изворе. Овај захтев врши пренос 

средстава са ДБК на ИБК. Потреба за овим типом захтева је што ИБК имају рачуне у Платном 

систему, нису у систему буџета већ добијају средства или од  својих надређених ДБК или од осталих 

ДБК. 

 Карактеристика преузете обавезе трансфер средстава индиректним корисницима је да шифра 

економске класификације увек почиње са категоријом 49 – индикација да је трансфер у питању, 

а апропријација тј. квота се терети на начин описан у табели: 

 

Пример: 

  

Трансфер средстава се 

терети на 

Економска класификација 

апропријације на којој се 

евидентира расход 

494111 411 

494143 414 

494723 472 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Захтеви за креирање преузете обавезе – трансфер 

средстава ИБК, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК, 

5. Корисник уноси податке на заглављу захтева, 

6. Систем приказује екранску форму Ставке Захтева за креирање преузете обавезе – детаљи, 

7. Корисник уноси податке на ставкама захтева, 

8. Систем дозвољава кориснику унос једне комбинације буџетске линије за један Очекивани 

датум плаћања, 

9. Корисник покреће акцију Потврди, 

10. Систем затвара екранску форму ставки захтева, 

11. Корисник покреће акцију Потврди. 

6.3.2. Захтеви за промену ПО 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција промена захтева за креирање преузете обавезе – трансфер средстава ИБК омогућава 

кориснику измену наведеног захтева – одређених поља само када је у статусу Креиран. Исти захтев 

се више пута може мењати, осим када је у статусу Оверен тада нема могућности промена. 

 

Кораци:  



1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе – трансфер 

средстава ИБК, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник покреће акцију Промени, 

4. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе трансфер средстава, 

5. Корисник врши корекцију података на заглављу захтева, 

6. Корисник врши корекцију података на ставкама захтева, 

7. Корисник покреће акцију Потврди. 

 

Функција овере подразумева преглед захтева за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК 

од стране одговорне особе. Функција мења статус захтева из „Креиран“ у „Оверен“. Након 

акције Овери није могућа промена документа. Оверен захтев се само може Отказати. Акцијом 

Овери креира се Преузета обавеза типа ТД23. Уколико нема довољно средстава на апропријацији 

и квоти за неку од ставки захтева, тада се кориснику не дозвољава унос те линије - ставке на захтеву. 

6.3.3. Овера захтева за креирање ПО 

Учесници: 

ДБК или ИБК 
 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе трансфер 

ИБК, 

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК, 

3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК, 

4. Корисник покреће акцију Овери, 

5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

7. Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да 

притисне тастер ДА или НЕ, 

8. Корисник потврђује да жели отказивање притиском ДА (уколико корисник притисне НЕ 

систем не отказује захтев), 

9. Систем врши корекцију статуса захтева за креирање преузете обавезе из статуса „Креиран“ у 

статус „Оверен“, 

10. Систем креира Преузету обавезу са заглављем и ставкама у статусу „Креиран“ 

6.3.4. Отказивање захтева за креирање ПО 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција Отказивање захтева за креирање преузете обавезе трансфер средстава подразумева 

свођење Износа сваке ставке на нулу и захтев добија статус Отказан.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК, 

3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

5. Систем отвара екранску форму захтева за креирање преузете обавезе, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 



7. Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да 

притисне тастер ДА или НЕ, 

8. Корисник потврђује да жели отказивање и притиска ДА (уколико корисник притисне НЕ 

систем не отказује захтев). 

 

6.4. Трансфер готовине 

6.4.1. Захтеви за креирање ПО 

 Унос Захтева за креирање преузете обавезе 

 
Слика: Унос Захтева за креирање преузете обавезе – трансфер готовине 

 

Учесници: 

ДБК, ИБК 

 

Функција унос захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине се може креирати само за 

изворе финансирања који су у шифарнику извора финансирања означени да се за њих може вршити 

трансфер готовине. За сада су то извори финансирања 01,04 и 07, захтев се не може креирати за 

остале изворе.  

Карактеристика преузете обавезе за трансфер средстава готовине је да је рачун примаоца средстава 

рачун из класе 806 и да је банка Трезор 840 и да су рачуни по Организационим јединицама управе 

за Трезор. 

Ова врста захтева готовине служи за исплату готовине на благајнама организационих јединица 

Трезора (Савски венац, Прокупље итд.). За те потребе буџетским корисницима су отворени рачуни 

за исплату готовине по организационим јединицама Управе за трезор. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе – трансфер 

готовине. 

2. Систем приказује листу захтева. 

3. Корисник покреће акцију Додај. 

4. Систем отвара екранску форму захтева. 

5. Корисник уноси податке на заглављу захтева. 

6. Корисник уноси текући рачун који мора постојати у регистру ималаца рачуна одакле се и 

преузимају остали подаци о текућем рачуну. Уколико рачун не постоји кориснику се даје 

могућност да рачун унесе у регистру ималаца рачуна. Корисник може бирати из листе рачуна 



с тим што се за овај тип захтева на листи приказају рачуни из класе 806. Класа рачуна је део 

партије рачуна и то задње три позиције, а банка је увек 840. Пример: 840-1806-57. 

7. Корисник покреће акцију Додај ставку. 

8. Систем отвара екранску форму Ставке Захтева за креирање преузете обавезе – детаљи. 

9. Корисник уноси податке на ставкама захтева. 

10. Систем дозвољава кориснику унос само једне комбинације буџетске линије за један 

Очекивани датум плаћања. 

11. Корисник покреће акцију Потврди. 

6.4.2. Захтеви за промену ПО 

 Промена захтева за креирање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција промена захтева за креирање преузете обавезе – трансфер готовине подразумева 

промену захтева и то само одређених поља. Захтев се може више пута мењати, уколико је у 

одговарајућем статусу. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе трансфер 

готовине, 

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине, 

3. Корисник врши избор захтева, 

4. Корисник покреће акцију Промени, 

5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе трансфер готовине, 

6. Корисник врши корекцију података на заглављу захтева, 

7. Корисник селектује ставку коју жели да промени, 

8. Корисник покреће акцију Промени ставку, 

9. Систем отвара екранску форму Ставке Захтева за креирање преузете обавезе – детаљи, 

10. Корисник врши корекцију података на ставкама захтева, 

11. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Овера захтева за креирање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција овере врши промену статуса захтева у „Оверен“. Након акције Овери није могућа 

промена документа. Оверен захтев за преузету обавезу се само може Отказати.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе –трансфер 

готовине, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор захтева, 

4. Корисник покреће акцију Овери, 

5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе – трансфер готовине, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

7. Систем врши корекцију статуса захтева за креирање преузете обавезе у статус „Оверен“, 



8. Систем креира Преузету обавезу са заглављем и ставкама у статусу „Креиран“. 

 Отказивање захтева за креирање преузете обавезе 

Учесници: 

ДБК или ИБК 
 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе, 

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине, 

3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

5. Систем отвара екранску форму захтева за креирање преузете обавезе, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

7. Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да 

притисне тастер ДА или НЕ, 

8. Корисник потврђује да жели отказивање и притиска ДА (уколико корисник притисне НЕ 

систем не отказује захтев). 

6.5. Корекција расхода 

6.5.1. Корекција расхода(стандард и трансфер) 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функционалност Корекција расхода(стандард и трансфер) приказује листу корекцију расхода који 

су креирани у систему. Са ове екранске форме се врши само преглед. Кориснику се приказује листа 

корекција расхода која садржи стандардне корекције расхода, корекције расхода трансфер 

средстава и корекције расхода трансфер готовине.  

 

 
Слика: Преглед корекција расхода – листа 

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 Детаљи - Акцијом се приказује екранска форма Преглед детаља корекција расхода, 

 Захтев КорРас - Акцијом се приказује екранска форма Преглед захтева за корекцију 

расхода, 



 Прикажи уплату - Акцијом се приказује уплата по основу које је настала корекција расхода 

Преглед детаља налога за плаћање – уплата, 

 Историја - Акцијом се приказује Историја корекције расхода, 

 Трансакција - Даје се преглед трансакција, 

 Експорт - Акцијом се експортују приказани подаци у Excel фајл, 

 Штампа - опција омогућава покретање штампања. 

 

Кораци:  

1. Корисник са менија Преузете обавезе > Корекција расхода(стандард и трансфер) покреће 

екранску форму Корекција расхода, 

2. Систем отвара екранску форму Корекција расхода, 

3. Корисник уноси услове за приказ - критеријуме, 

4. Корисник покреће акцију Нађи, 

5. Систем приказује подскуп података по унетом критеријуму, 

6. Корисник врши избор података за сортирање и начин сортирања, 

7. Систем врши сортирање изабраног подскуп података по изабраним критеријумима за 

сортирање, 

8. Корисник може покренути акцију Детаљи и прегледати појединачну Корекцију расхода. 

 Преглед детаља корекције расхода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функционалност Детаљ  приказује појединачану корекцију расхода. 

 

Кораци: 
1. Корисник са менија Корекција расхода покреће Преглед корекција расхода, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу Корекција расхода, 

3. Корисник покреће акцију Детаљи, 

4. Систем приказује детаље Корекције расхода. 

 

 
Слика: Преглед детаља корекције расхода 



 
Слика: Преглед детаља ставке корекције расхода 

 

6.5.2. Захтеви за корекцију расхода (стандард и трансфер) 

 
Слика: Листа захтева за корекцију расхода 

 

 



Учесници: 

ДБК 

 

Функционалност прегледа захтева за корекцију расхода приказује листу захтева у свим статусима. 

Функција се позива избором у менију Преузете обавезе > Корекција расхода > Захтеви за 

корекцију расхода. 

Доступне акције на овом екрану су: 

 Откажи - опција омогућава покретање функционалности Отказивање захтев за корекцију 

расхода, 

 Овери - опција омогућава покретање функционалности Овери захтев за корекцију расхода, 

 Детаљи - опција омогућава покретање функционалности Преглед захтев за корекцију 

расхода,  

 Историја - опција омогућава покретање функционалности Преглед захтева корекције 

расхода - историје, 

 Експорт - Акцијом се експортују приказани подаци у Excel фајл. 

 

Кораци:  

1. Корисник са менија Корекција расхода покреће екранску форму Преглед захтева корекција 

расхода, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује захтеве за корекцију расхода који су креирани у 

систему, 

3. Корисник уноси услове за приказ - критеријуме, 

4. Корисник покреће акцију Нађи, 

5. Систем приказује подскуп података по унетом критеријуму, 

6. Корисник може покренути неку од акција Детаљи, Овери, Промени, Откажи, Прикажи 

Захтев и Историја. 

 

 Захтеви за корекцију расхода (стандард и трансфер) - детаљи 

Учесници: 

ДБК 

 

Функционалност преглед захтева за корекцију расхода приказује појединачан захтев за корекцију 

расхода. 

 

Кораци:  

1. Корисник са менија Корекција расхода покреће Преглед захтева за корекцију расхода, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за корекцију расхода, 

3. Корисник покреће акцију Детаљи, 

4. Систем приказује детаље захтева за корекцију расхода. 

 Овера захтева за корекцију расхода 

Учесници: 

ДБК 

 

Унос захтева за корекцију расхода описан је у поглављу ПЛАЋАЊА, Непрепознате ставке уплате. 

Функција Овере подразумева контролу унетих података од стране особе која је надређена 

кориснику који је извршио унос Захтева за корекцију расхода.  



 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за корекцију расхода -листа, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор захтева за корекцију расхода, 

4. Корисник покреће акцију Овери, 

5. Систем отвара екранску форму захтева, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

7. Систем врши ажурирање статуса захтева из Креиран у Оверен. 

 Отказивање захтева за корекцију расхода 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција отказивања захтева за корекцију расхода подразумева свођење износа сваке ставке 

захтева на нулу и Захтев за корекцију расхода добија статус Отказан. Над отказаним Захтевом 

за корекцију расхода нису могуће никакве накнадне акције. 

 

Кораци:  

2. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за корекцију расхода -листа, 

3. Систем приказује листу захтева, 

4. Корисник врши избор Захтева за корекцију расхода, 

5. Корисник покреће акцију Откажи, 

6. Систем приказује податке Захтева за корекцију расхода, 

7. Корисник покреће акцију Потврди. 

7. ЗАРАДЕ 

7.1. Обавезе 

7.1.1. Збирни налози за креирање по ДБК 

 Учитавање збирног налога за креирање преузетих обавеза – зараде ДБК 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава учитавање збирног налога у коме се налазе захтеви за креирање Преузетих 

обавеза за зараде. Сви захтеви за креирање преузетих обавеза унутар збирног налога су у локалној 

валути. 

 

Процес учитавања збирног налога - фајла 

Процес учитавања фајла је исти као код збирног учитавања налога за креирање преузетих обавеза. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузете обавезе - 

зараде, 

2. Систем приказује листу захтева, 



3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Корисник врши избор фајла и покреће акцију „Учитај“, 

5. Систем врши формалну контролу фајла, 

6. Систем врши детаљну контролу података унутар фајла. 

 Овера збирног налога за креирање преузетих обавеза- зараде ДБК 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција врши оверу збирног налога за креирање преузетих обавеза. Овером се креира преузета 

обавеза у стаутусу „Креиран“ и ажурира се статус захтева у „Оверен“. Приликом креирања Преузете 

обавезе врши се уписивање броја креиране преузете обавезе на захвету за креирање преузете 

обавезе. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Збирни налози за креирање преузетих обавеза за зараде, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор збирног налога који жели да овери, 

4. Корисник покреће акцију Овери, 

5. Систем врши промену статуса збирног налога у статус „Оверен“. 

 Поновна провера збирног налога за креирање преузетих обавеза – зараде 

ДБК 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција поновна провера збирног налога се односи на процес када је збирни налог учитан са 

статусом Обрађен и процесом обраде Неуспешно, што значи да је проблем неуспешне обраде 

недостатак средстава на апропријацији и квоти уколико је извор финансирања 01 или недостатак 

средстава на апропријацији или евиденционом рачуну за друге изворе. 

Функција поновна провера омогућава кориснику да над истим већ учитаним збирним налогом 

поново покрене сва пословна правила (наравно након што обезбеди средства). Уколико збирни 

налог прође сва пословна правила тада се збирни налог учитава у трајним табелама и креирају се 

захтеви за преузету обавезу у статусу Креиран. 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Протокол, 

2. Корисник врши избор збирног захтева, 

3. Корисник покреће акцију Поновна провера, 

4. Систем приказује поруку којом обавештава корисника да је фајл учитан са статусом 

Обрађен и статусом процеса Успешно. 

 Отказивање збирног налога за креирање преузетих обавеза за зараде ДБК 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 



Функција омогућава отказивање збирног захтева за креирање преузетих обавеза за зараде, и свих 

захтева и преузетих обавеза који су креирани збирним налогом. Процес подразумева да се свим 

захтевима и преузетим обавезама ажурира статус у Отказан. Након отказивања збирног налога 

корисник мора поново извршити учитавање новог фајла али са другим називом.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Збирни налози за креирање преузетих обавеза за зараде, 

2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање преузетих обавеза, 

3. Корисник покреће акцију Откажи, 

4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 

5. Корисник покреће акцију Потврди. 

7.1.2. Збирни налози за креирање по ИБК 

 Учитавање збирног налога за креирање преузетих обавеза – зараде ИБК 

Учесници: 

ИБК 

 

Функција омогућава учитавање збирног налога у коме се налазе захтеви за креирање Преузетих 

обавеза за зараде за индиректног буџетског корисника. Сви захтеви за креирање преузетих обавеза 

унутар збирног налога су у локалној валути. 

Процес учитавања и контрола је иста као код учитавања збирног налога за учитавање зарада за ДБК. 

Основна разлика је у контроли назива фајла који се разликује од назива фајла за ДБК.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузете обавезе - 

зараде, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај, 

5. Систем врши формалну контролу фајла, 

6. Систем врши детаљну контролу података унутар фајла. 

7.2. Плаћања 

7.2.1. Збирни налози захтева за плаћање ДБК 

 Учитавање збирног налога захтева за плаћање – зараде 

Учесници: 

Централна канцеларија, организационе јединице Управе за трезор 

 

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе захтеви за плаћања за зараде. У случају 

да један или више захтева за плаћања не задовољи услове контроле (проблем формата или садржаја), 

систем ће ажурирати статус обраде налога у „Неуспешан“. 

Пре учитавања захтева за плаћање зарада морају се учитати захтеви за креирање преузете 

обавезе за зараде и преузета обавеза мора бити креирана у систему. Збирним учитавање захтева 

за плаћањем се не учитавају сами захтеви већ појединачни налози за плаћање. Захтев за плаћање 



се генереише аутоматски на основу преузете обавезе. Сваки налог за плаћање у оквиру збирног 

налога мора имати рачун примаоца. На сваком налогу за плаћање мора постојати конто обавезе. 

Датум доспећа у захтеву и очекивани датум плаћања на свим ставкама захтева мора бити исти. 

Корисник ове функционалности је Централна канцеларија. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Збирни налози за креирање захтева за плаћање, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму Фајл, 

5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до 

фајла са акцијом Пронађи, 

6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај. 

 

 Одобравање збирног налога захтева за плаћање - зарада 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Процес подразумева да се захтеву за плаћање ажурира статус у Одобрен,а налози за плаћање у 

зависности од датума доспећа у За плаћање или Чека на плаћање. 

 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање захтева за плаћање, 

2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање захтева за плаћање, 

3. Корисник покреће акцију Одобри, 

4. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Отказивање збирног налога захтева за плаћање - зарада 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Уколико се жели да се изврши отказивање збирног налога захтева за плаћање може се извршити 

након процеса одобравања. Процес подразумева да се свим захтевима за плаћање и налозима за 

плаћање ажурира статус у Отказан. Након отказивања збирног налога за плаћање корисник мора 

поново извршити учитавање новог фајла али са другим називом.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање захтева за плаћање, 

2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање захтева за плаћање, 

3. Корисник покреће акцију Откажи, 

4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 

5. Корисник покреће акцију Потврди. 

 



7.2.2. Збирни налози захтева за плаћање ИБК 

 Учитавање збирног налога за креирање захтева за плаћање – зараде ИБК 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе захтеви за плаћања за зараде ИБК. 

Процес учитавања је исти као код Учитавање збирног налога захтева за плаћање – зарада ДБК. 

Мапирање атрибута из XML фајла је иста као код учитавања плаћања зарада за ДБК, као и процеси 

Одобравање и Отказивање збирног налога за плаћање. 

Корисници ове функционалности су надлежне организационе јединице Управе за трезор. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога захтева за плаћање, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму Фајл, 

5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до 

фајла са акцијом „Пронађи“, 

6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај. 
 

7.2.3. Преглед одбијених ПП  и сторнираних налога 

Функционалност преглед одбијених и сторнираних исплата-зарада приказује листу налога са 

статусима Одбијен ПП и Сторниран.  

 
 

 Промена налога за плаћање зараде – Одбијен ПП или Сторниран (Промени 

налог) 

Учесници: 

ЦК 

 

Функционалност је омогућена Централној канцеларији у случајевима када због погрешног броја 

рачуна примаоца,шифре плаћања или позива на број одобрења платни промет врати налог (статус 

налога Одбијен ПП) или због погрешног рачуна примаоца банка врати налог. 

Ова функционалност омогућава промену свих поља на налогу осим износа. 

Поља која корисник може мењати на налогу су шифра плаћања, позив на број одобрења и рачун 

одобрења. 

 

Кораци:  

1. Корисник на Прегледу одбијених и сторнираних налога за плаћање покреће акцију Промени 

налог, 

2. Систем приказује Налог за плаћање, 

3. Корисник може извршити промену одређених поља на налогу и то: 

 шифре плаћања, 

 позива на број одобрења и 



 рачун одобрења. 

4. Корисник врши промену података, 

5. Корисник покреће акцију Потврди. 
 

8. ПЛАЋАЊА 

8.1. Плаћање 

8.1.1. Захтеви за плаћање 

Захтев за плаћање је документ којим се врши плаћање преузете обавезе. Захтев за плаћање се може 

креирати за преузету обавезу на којој је документ обавезе у финалном статусу и на којој је 

дефинисан прималац средстава (изузетак је преузета обавеза за зараде, која нема примаоца). 

Преузета обавезе се може платити онолико пута колико има ставки, што значи да се захтев за 

плаћање може креирати за сваку ставку појединачно или се све ставке преузете обавезе могу 

платити једним захтевом за плаћање с тим да тада све ставке морају имати исти очекивани датум 

плаћања. 

Ставке преузете обавезе се не могу платити делимично тј. захтевом за плаћање се не може платити 

део ставке преузете обавезе, увек се плаћа читав износ са ставке тј. ставка. Сваки захтев за плаћање 

мора имати бар једну ставку преузете обавезе. 

 

Захтев за плаћање се састоји од: 

 документа преузете обавезе - важећи документ преузете обавезе (преузет са преузете 

обавезе), 

 информације о рачуну примаоца средстава (рачун одобрења) - један и само један 

примаоц средстава је повезан са плаћањем, 

 додатне информације о плаћању  - (нпр. шифра плаћања,сврха плаћања,позив на број 

одобрења, датум креирања, итд.) 

 ставке плаћања или ставке преузете обавезе - сваки захтев за плаћање мора да садржи 

најмање једну ставку преузете обавезе тј. ставку плаћања. 

 

Обрада захтева за плаћање 

Обрада захтева за плаћање је процес плаћања преузете обавезе тј. креирање захтева за плаћање и 

налога за плаћање. Основни услов који мора бити испуњен да би се креирао захтев за плаћање је - 

преузета обавеза је креирана и у статусу је Креирана или Промењена.  

Захтев за плаћање се може креирати: 

 за сваку ставку преузете обавезе појединачно, 

 за две или више ставке преузете обавезе. 

Када се захтев за плаћање одобри креира се налог за плаћање. Уколико се налог за плаћање односи 

на захтев за плаћање са више ставки, на налогу ће се приказати ставка са највећим износом тј. 

доминантна линија. Све остале ставке захтева за плаћање ће бити ставке тог налога за плаћање. 

 

Извршење плаћања 

Процес извршења плаћања обухвата избор налога за плаћање, слање на плаћање у Систему јавних 

финансија ЈАФИН и процес учитавања извода и сравњивања извода.  

Функционалност извршења плаћања доступна је само овлашћеним лицима Централне канцеларије.  



Код сравњивања извода можемо имати три типа ставки и то: 

 ставке које су аутомтски препознате – аутоматски сравњење, 

 ставке које су непрепознате тј. ставке које из неког разлога су непрепознате 

(уплате/исплате) и , 

 ставке које су одбијене – налози за плаћање који из неког разлога нису плаћени. 

 Преглед захтева за плаћање – листа 

Преглед захтева за плаћање приказује захтеве за плаћање креиране у систему у свим статусима. 

Функција се позива избором у менију Плаћања > Плаћање > Захтеви за плаћање.  

 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

 
Слика: Преглед захтева за плаћање 

 

Доступне акције на овом екрану су: 

 

 „Детаљи“ - опција омогућава отварање нове екранске форме са приказом детаља захтева 

за плаћање  

 „Прикажи ПО“ -  опција омогућава преглед детаља преузете обавезе из захтева за 

плаћање 

 „Одобри“ - опција омогућава одобравање захтева за плаћање и креирање налога за 

плаћање у одговарајућем статусу  

 „Откажи“ - опција омогућава отказивање захтева за плаћање  

  „Преглед налога“ – опција омогућава преглед детаља налога за плаћање  

 „Историја“ -  опција омогућава преглед историје промена захтева за плаћање 

 „Штампа“ – Акцијом се покреће штампа захтева за плаћање, листе захтева за плаћање 

или штампа налога 

 

 

Табела 2.2.1.1: Структура Прегледа захтева за плаћање 

Рб Назив Опис 

1  Година Буџетска година 

2  Датум креирања  Датум кад је захтев за плаћање креиран. 



3  Датум доспећа Датум доспећа захтева за плаћање 

4  Износ Износ захтева за плаћање 

5  Валута Валута захтева за плаћање 

1  Број рачуна 

примаоца 

Текући рачун примаоца средстава. 

6  Број документа Број документа унет од стране корисника на захтеву за 

креирање преузете обавезе. 

7  Шифра збирног 

налога 

Шифра збирног налога по коме је преузета обавеза и 

настала 

8  Назив збирног 

налога 

Назива збирног налога. 

9  Екстерна шифра 

ПО 

Шифра обавезе из екстерног система 

10  Статус захтева Статус захтева за плаћање 

11  Статус налога за 

плаћање 

Статус налог за плаћање. 

12  Шифра захтева 

за плаћање 

Шифра захтева за плаћање  

 

 Преглед захтева за плаћање 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Преглед захтева за плаћање је преглед појединачног захтева. Захтев за плаћање се креира на основу 

преузете обавезе која мора бити у статусу Креирана или Промењена.  

Преглед се састоји од заглавља и ставки. Заглављем се приказују основне информације захтева за 

плаћање од којих су неке информације преузете са преузете обавезе, а остале се уносе на самом 

захтеву. Ставке захтева за плаћање су преузете са преузете обавезе и не могу се мењати.  

 

Кораци: 

1. Корисник покреће акцију Детаљи на екранској форми  Преглед захтева за плаћање - листа, 

2. Систем приказује детаље захтева за плаћање. 

 
Слика: Преглед захтева за плаћање 
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Акције над објектом захтев за плаћање: Детаљи ставке, Преглед Апропријације, Преглед Квоте, 

Штампа, Штампа налога. 

 

 

Слика: Захтев за плаћање ставке 

 Преглед захтева за плаћање – ставка детаљи 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Преглед захтева за плаћање – ставка детаљи се покреће притиском на дугме Детаљи ставке 

при чему се приказује екранска форма са детаљима селектоване ставке. 

 

На овој екранској форми се могу покренути акције: 

 Назад - Акцијом се корисник враћа на претходни екран. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Детаљи ставке на екранској форми  Преглед Захтева за плаћање, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује детаље селектоване ставке. 

 

 
Слика: Преглед захтева за плаћање-ставка 

 Преглед захтева за плаћање – историја 

Учесници: 

ДБК или ИБК 
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Преглед захтева за плаћање – историја се покреће притиском на дугме Историја на Прегледу 

захтева за плаћање – листа при чему се приказује екранска форма са детаљима о историји захтева за 

плаћање. Историја подразумева списак промена које су се дешавале над захтевом.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Историја на екранској форми  Преглед захтева за плаћање – листа, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује Историју изабраног захтева за плаћање, 

3. Корисник врши избор промене тј. линије на екранску форму Историја, 

4. Корисник покреће акцију Детаљи, 

5. Систем отвара Преглед Захтева за плаћање. 

 

 

 

 
Слика: Преглед захтева за плаћање – историја 

 Унос Захтева за плаћање 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Унос захтева за плаћање подразумева да се за одабрану преузету обавезу која је у статусу 

„Креирана“, „Промењена“ или „Делимично додељена“ креира захтев за плаћање. Захтев за 

плаћање се креира за ставке преузете обавезе које морају бити у статусу „Креирана“ или 

„Промењена“. Одобравањем захтева за плаћање креира се налог за плаћање који се шаље у 

платни промет за пренос средстава. За шифре плаћања од 220 до 226 у платном промету се врши 

провера постојања фактуре у систему Централни регистар фактура (ЦРФ). У случају да фактура не 

постоји, налог за плаћање ће бити одбијен у платном промету. 

Уколико је у питању обрачунски налог шифра плаћања мора да почиње на 3. Обрачунски налози 

обавезно имају за рачун одобрења (и задужења) рачун извршења буџета РС 840-1620-21. Код ових 

налога позив на број одобрења мора да има прописану структуру: ЈБКЈС, извор финанасирања, 

подизвор финансирања, економска класификација и подекономска класификација. Овом 

трансакцијом у платном промету настају две трансакције, једна се односи на ову исплату, а друга 

на уплату на исти рачун. На овај начин обезбеђено је да се уплатни налог у изводу аутоматски 

сравни. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед преузетих обавеза  

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу преузетих обавеза, 

3. Корисник врши избор преузете обавезе и покреће акцију „Додај плаћање“ 

4. Систем отвара екранску форму преузета обавеза – Преглед преузетих обавеза – листа 

5. Корисник чекира ставке које жели да плати, 
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6. Корисник покреће акцију „Креирај плаћање“, 

7. Систем отвара екранску форму Захтева за плаћање у коме копира изабране ставке за плаћање 

и одређена поља са заглавља преузете обавезе у заглавље захтева и то: 

 Текући рачун (на основу текућег рачуна приказује се назив рачуна, адреса и место), 

 Сума износа ставки изабраних за плаћање у Износ захтева и 

 Очекивани датум плаћања са ставки у Датум доспећа на заглављу захтева. 

 Сврха плаћања се иницијално попуњава бројем документа са преузете обавезе, с тим 

да корисник може да је измени. 

8. Систем аутоматски попуњава рачун задужења 

9. Систем аутоматски уписује назив организације на основу шифре организације 

логованог корисника, 

10. Корисник уноси сврху плаћања, 

11. Корисник врши избор шифре плаћања из листе шифара плаћања, 

12. Корисник уноси број модела позива на број одобрења, 

13. Корисник попуњава позив на број одобрења, 

14. Корисник покреће акцију Потврди, 

15. Систем ажурира ставке преузете обавезе – ставке које су преузете на захтеву за плаћање у 

статусу Додељен, 

16. Систем врши проверу: 

Да ли су све ставке преузете обавезе у статусу додељене 

 ако јесу тада ажурири статус преузете обавезе у Додељен 

 ако нису тада ажурири њен статус у Делимично додељен. 

17. Систем креира захтев за плаћање који је потребно одобрити на екрану Одобравање 

захтева за плаћање. 

 Промена Захтева за плаћање  

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Промена захтева за плаћање подразумева могућност да се одређена а већ изабрана ставка преузете 

обавезе искључи из захтева за плаћање и могућност да се изврши промена одређених поља на 

заглављу захтева за плаћање. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за плаћање, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за плаћање, 

3. Корисник врши избор захтева за плаћање , 

4. Корисник покреће акцију Промени, 

5. Систем отвара захтев за плаћање, 

6. Корисник може извршити промену следећих података на заглављу захтева: 

o Сврхе плаћања, 

o Шифре плаћања, 

o Броја модела позива на број одобрења, 

o Позива на број одобрења. 

7. Корисник може отказати одређену ставку преузете обавезе са захтева за плаћање тако што 

селектује ставку коју жели да откаже и покрене акцију „Откажи“, 

8. Систем изузима селектовану ставку из захтева за плаћање, 

9. Корисник покреће акцију „Потврди“, 

10. Систем снима промене. 



 Одобравање захтева за плаћање 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција одобравање врши контролу и промену статуса захтева за плаћање. Да би се захтев за 

плаћање одобрио, првенствено је потребно да се исти изабере на листи захтева за плаћање на екрану 

преглед захтева за плаћања у локалној валути. Након избора захтева за плаћање који се жели 

одобрити покреће се акција Одобри. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за плаћање. 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за плаћање. 

3. Корисник врши избор захтева за плаћање. 

4. Корисник покреће акцију Одобри. 

5. Систем отвара екранску форму захтева за плаћање. 

6. Корисник покреће акцију „Потврди“. 
 

 Одбијање захтева за плаћање 

 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Када се изврши одбијање, одбија се захтев за плаћање при чему је корисник обавезан да унесе опис 

разлога одбијања. Након одбијања захтева за плаћање корисник може урадити промену или отказати 

захтев за плаћање.  

 

Кораци: 

1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за плаћање, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за плаћање, 

3. Корисник врши избор захтева за плаћање, 

4. Корисник покреће акцију Одбиј, 

5. Систем приказује захтев за плаћање, 

6. Корисник врши контролу унетог захтева за плаћање, 

7. Корисник покреће акцију Одбиј, 

8. Корисник уписује разлог одбијања у поље Опис разлога одбијања, 

9. Корисник покреће акцију Потврди, 

10. Систем ажурира статус захтева за плаћање у Одбијен. 

 Отказивање Захтева за плаћање 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Када се врши отказивање захтева за плаћање захтев мора бити у дозвољеном статусу за отказивање. 

Захтев за плаћање мора бити у статусу Креиран, Промењен или Одобрен. Одобрен захтев се 

отказује  само ако креирани налог није у статусу Послат на плаћање..  

 

Кораци:  



1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за плаћање, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за плаћање, 

3. Корисник врши избор захтева за плаћање, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

5. Систем отвара захтев за плаћање, 

6. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 

7. Корисник покреће акцију Потврди, 

8. Систем ажурира статус захтева за плаћање у статус Отказан. 

9. Уколико се отказује одобрен захтев, онда систем аутоматски отказује и налог за плаћање. 

8.1.2. Захтеви за повраћај 

 Преглед захтева за повраћај - листа 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција преглед захтева за повраћај приказује захтеве за повраћај креираних у систему у свим 

статусима.  

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 „Детаљ“ - опција омогућава отварање екранске форме за приказ детаља захтева за повраћај,  

 „Одобри“ - опција омогућава одобравање захтева и креирање налога за плаћање 

  „Откажи“ – отказује се захтев у статусу Креиран или Промењен, 

 „Сторнирај“ – сторнира се тј. отказује одобрени захтев за повраћај 

 „Историја“ - опција омогућава преглед историје захтева за повраћај,  

 „Експорт“ - опција омогућава да се приказани захтеви за повраћај  експортују у ЕXCEL 

фајл, 

 „Штампа“ - опција омогућава штампу захтева за повраћај. 

 

 Преглед детаља захтева за повраћај 

Учесници: 

ДБК или ИБК 
 

 Кораци:  

1. Корисник врши избор захтева за повраћај на Прегледу захтева за повраћај 

2. Корисник покреће акцију Детаљи, 

3. Систем отвара Преглед Захтева за повраћај, 

4. Корисник врши избор ставке на захтеву за повраћај, 

5. Корисник покреће акцију Детаљи ставке, 

6. Систем отвара захтева за повраћај – ставка детаљи. 

 Унос Захтева за повраћај 

Учесници: 

ЦК, ДБК или ИБК 

 



Унос података захтева за повраћај се користи за рефундирање већ прокњижене уплате. Разлог за 

рефундирање може да буде погрешан број рачуна примаоца, погрешан износ плаћања, итд. 

Повраћај плаћања може да се креира само за једну уплату која је примљена у текућој буџетској 

години. Повраћаје могу да раде за извор финансирања 01 само Република, а за остале изворе 

могу да уносе ДБК или ИБК. 

Ова функционалност подразумева повраћај погрешно уплаћеног прихода и са овом функцијом се 

врши повраћај износа у целости или само једног дела износа уплате. Да би се извршио повраћај 

Уплата мора бити у статусу „Сравњена“. Резултат је креирање  захтева за повраћај у статус 

„Креиран“. 

 

 
Слика: Захтеви за повраћај 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Плаћања/Плаћања/Преглед непрепознатих уплата или 

Плаћања/Плаћање/Преглед уплата, 

2. Корисник врши избор уплате по основу које жели да изврши повраћај средстава, 

3. Корисник покреће акцију Захтев за повраћај 

4. Систем отвара захтев за повраћај, у коме је копирао податке са уплате, 

 рачун дужника у поље рачун примаоца – уз могућност да се може изменити, 

 рачун примаоца у поље рачун дужника, 

 број модела позива на број задужења у поље број модела у позив на број одобрења, 

 позив на број модела задужења у поље позив на број модела одобрења, 

 број модела позива на број одобрења у поље број модела у позив на број задужења, 

 позив на број модела одобрења у поље позив на број модела задужења, 

 валута у поље валута. 

5. Корисник може извршити промену рачуна примаоца, броа модела и позива на број одобрења, 

шифра плаћања и сврху плаћања. 

6. Систем аутоматски у Датум доспећа и Очекивани датум плаћања уписује текући радни дан 

+ 1, 

7. Корисник покреће акцију Потврди,  

8. Систем креира захтев за повраћај у статусу „Креиран“, 

 Промена Захтева за повраћај 

Учесници: 

ЦК, ДБК или ИБК 

 

Промена захтева за повраћај врши се да би променили износ, датум доспећа, рачун примаоца,сврха 

плаћанја,шифра плаћања или рачун примаоца на захтеву за повраћај. Да би прмена била могућа, 



Захтев за повраћај мора бити у статусу „Креиран“,„Промењен“ или „Одбијен“. Резултат је 

промена статуса Захтева за повраћај у статус Промењен. 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор захтева, на Преглед захтева за повраћај - листа, 

 

2. Корисник покреће акцију Промени, 

3. Систем отвара захтев за повраћај, 

4. Корисник коригује податке:  

 износ повраћаја на захтеву (износ ставке се аутоматски ажурира) и 

 датум доспећа, 

 рачун примаоца. 

 Шифра плаћања 

 Број модела и позив на број одобрења 

 Сврха плаћања 

5. Корисник покреће акцију Промени, 

6. Систем мења статус захтева за повраћај у статусу „Промењен“. 

 Одобравање Захтева за повраћај 

Учесници: 

ЦК, ДБК или ИБК 

 

Код одобравања врши се контрола и промена статуса захтева за повраћај. Да би се захтев за 

повраћај одобрио, првенствено је потребно да се исти изабере на листи захтева за повраћај на екрану 

преглед захтева за повраћај. Након избора захтева покреће се акција „Одобри“, чиме се креира 

налог за плаћање. Да би одобравање захтева било могућа Захтев за повраћај мора бити у статусу 

„Креиран“. Резултат је промена статуса захтева за повраћај у статус „Одобрен“ и креирање Налога 

за плаћање. 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор захтева, на Преглед захтева за повраћај - листа, 

2. Корисник покреће акцију Одобри, 

3. Систем отвара екранску форму захтева за повраћај, 

4. Корисник покреће акцију Потврди, 

 Одбијање захтева за повраћај 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Када се изврши одбијање захтева врши се враћање захтева за повраћај на промену или уколико 

корисник жели, може да откаже захтев за повраћај. Да би се извршио Захтев за повраћај мора бити 

у статусу „Креиран“ или „Промењен“. Резултат је промена статуса захтева за повраћај у статус 

„Одбијен“. 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор захтева за повраћај, на Преглед захтева за повраћај - листа, 

2. Корисник покреће акцију Одбиј, 

3. Систем приказује захтев за повраћај, 



4. Корисник покреће акцију Одбиј, 

5. Корисник уписује разлог одбијања у поље Опис разлога одбијања, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

7. Систем ажурира статус захтева за повраћаја у Одбијен. 

 Отказивање Захтева за повраћај 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Избором отказивања захтева за повраћај врши се отказивање захтева за повраћај у случају да је 

корисник приликом уноса извршио погрешан унос одређених података. Да би  отказивање  било 

могуће  Захтев за повраћај мора бити у статусу „Креиран“ или „Промењен“. Резултат је промена 

статуса захтева за повраћај и свих његових ставки у статус „Отказан“. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за повраћај, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за повраћај, 

3. Корисник врши избор захтева за повраћај, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

5. Систем отвара захтев за повраћај, 

6. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 

7. Корисник покреће акцију Потврди, 

 Сторнирање Захтева за повраћај 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција сторнирања захтева за повраћај врши сторнирање захтева за повраћај и отказивање налога 

за плаћање. Функција се односи на случај када корисник након одобравања захтева одлучи да 

сторнира захтева и откаже налога за плаћање. Такође се може десити случај да је налог одбијен из 

платног промета па се исти мора отказати и захтева сторнирати. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за повраћај, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за повраћај, 

3. Корисник врши избор захтева за повраћај, 

4. Корисник покреће акцију Сторнирај, 

5. Систем отвара захтев за повраћај, 

6. Корисник уписује разлог сторнирања у поље Опис разлога отказивања, 

7. Корисник покреће акцију Потврди, 
 

8.1.3. Захтеви за ПДВ/корекцију приход 

 Преглед захтева за ПДВ/корекцију прихода - листа 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 



Функција преглед Захтева приказује захтеве за ПДВ/корекцију прихода креираних у систему у свим 

статусима.  

 

Кораци:  

1. Корисник са менија Плаћања покреће екранску форму Захтеви за ПДВ/корекцију прихода, 

2. Систем приказује листу захтева за ПДВ/корекцију прихода, 

3. Корисник врши избор захтева за ПДВ/корекцију прихода, 

4. Корисник покреће акцију Детаљи, 

5. Систем отвара Преглед Захтева за корекцију прихода, 

6. Корисник врши избор ставке на захтеву за ПДВ/корекцију прихода, 

7. Корисник покреће акцију Детаљи ставке, 

8. Систем отвара детаље ставке. 

 Унос Захтева за ПДВ/корекцију прихода 

Учесници: 

ЦК, ДБК или ИБК 

 

Избором уноса захтева за ПДВ/корекцију прихода,  омогућава се креирање захтева за 

ПДВ/корекцију прихода.  

 

Формирање захтева за корекцију прихода се користи за: 

 плаћање ПДВ – редовни повраћаји (рефакција и рефундација - Пример: 

рефундација ПДВ по основу куповине првог стана). 

 корекција прихода (уплате). 

 

За извор 01 захтеве креира Централна канцеларија, док за остале изворе захтеве креирају ДБК и 

ИБК. 

 
Слика: Унос захтева за корекцију прихода 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед Захтева за ПДВ/корекцију прихода - листа, 

2. Систем отвара листу захтева за корекцију прихода, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем приказује захтев за ПДВ/корекцију прихода, 

5. Корисник уноси податке на заглављу захтева.  



6. Систем контролише унете елементе захтева према пословним правилима. 

7. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Промена Захтева за за ПДВ/корекцију прихода 

Учесници: 

ЦК, ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава промену Захтева за ПДВ/корекцију прихода и то свих поља, које је корисник 

уносио на уносу захтева. Систем врши исте контроле као и при уносу. Да би основна 

функционалност била могућа Захтев за ПДВ/корекцију прихода мора бити у статусу „Креиран“, 

„Промењен“ или „Одбијен“. Резултат је промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода у 

статус „Промењен“.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за ПДВ/корекцију прихода, 

2. Систем отвара листу захтева за корекцију прихода, 

3. Корисник покреће акцију Промени, 

4. Систем приказује захтев за ПДВ/корекцију прихода, 

5. Корисник врши промену податке на заглављу захтева, 

6. Корисник врши промену податке на ставкама захтева, 

7. Корисник покреће акцију Промени. 

 Одобравање Захтева за ПДВ/корекцију прихода 

Учесници: 

ЦК, ДБК или ИБК 

 

При одобравању захтева се врши контрола и промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода. 

Да би се захтев за ПДВ/корекцију прихода одобрио, првенствено је потребно да се исти изабере на 

листи захтева за ПДВ/корекцију прихода на екрану Преглед захтева за ПДВ/ корекцију прихода. 

Да би основна функционалност била могућа Захтев за ПДВ/корекцију прихода бити у статусу 

„Креиран“или „Промењен“. Резултат је промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода у 

статус „Одобрен“ и креирање налога за плаћање. 

 

 

 Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Преглед Захтева за ПДВ/корекцију прихода - листа, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за ПДВ/ корекција прихода, 

3. Корисник врши избор захтева, 

4. Корисник покреће акцију Одобри, 

5. Систем отвара екранску форму захтева за плаћање, 

6. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Одбијање Захтева за ПДВ/корекцију прихода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Одбијањем захтева, враћа захтев за ПДВ/корекцију прихода на промену или уколико корисник 

жели, може да откаже захтев за за ПДВ/корекцију прихода. Да би основна функционалност била 



могућа Захтев за ПДВ/корекцију прихода мора бити у статусу „Креиран“ или „Промењен“. 

Резултат је промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода у статус „Одбијен“. 

 Отказивање Захтева за ПДВ/корекцију прихода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Отказивањем захтева за ПДВ/корекцију прихода врши се отказивање захтева у случају да је 

корисник приликом уноса извршио погрешан унос одређених података. Да би основна 

функционалност била могућа Захтев за ПДВ/корекцију прихода мора бити у статусу „Креиран“ 

или „Промењен“. Резултат је промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода у статус 

„Отказан“. 

 

Кликом на дугме ОТКАЖИ врши се отказивање захтева за корекцију прихода. 

8.1.4. Захтеви за плаћање из небуџетска средства 

 Преглед захтева за плаћање из небуџетских средстава - листа 

Учесници: 

ЦК 

 

Функција омогућава приказ свих захтева за плаћање из небуџетских средстава без обзира у ком су 

статусу. Ову функционалност користи Централна канцеларија за унос, промену, 

одобравање,отказивање и сторнирање захтева. 

Корисник са менија „Плаћања“ покреће екранску форму Захтеви за плаћање из небуџетских 

средстава. 

Корисник покреће једну од понуђених акција: Детаљи, Додај, Одобри, Откажи, Сторнирај, 

Историја 
 

8.1.5. Локална исправка прихода 

 Преглед Захтева за локалну исправку прихода - листа 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција преглед захтева за исправку прихода приказује захтеве за исправку прихода креираних у 

систему у свим статусима.  

 

 Кораци:  

1. Корисник са менија Плаћања покреће екранску форму Локална исправка прихода, 

2. Систем приказује листу захтева за исправку прихода, 

3. Корисник врши избор захтева за исправку прихода, 

4. Корисник покреће акцију Детаљи, 

5. Систем отвара Преглед захтева за исправку прихода, 

6. Корисник врши избор ставке на захтеву за исправку прихода, 

7. Корисник покреће акцију Детаљи ставке, 

8. Систем отвара захтев за исправку прихода – ставке детаљи. 



 

 Унос Захтева за локалну исправку прихода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Уносом података Захтева за локалну исправку прихода се извршава корекција прихода. 

Буџетски корисници могу вршити исправку прихода  у оквиру истог извора финанасирања и исте 

економске класификације,а различитих подизвора и  подекономских класификација. 

Централна канцеларија може вршити исправку и између различитих економских 

класификација. 

 

На менију плаћања покретањем прегледа исправка прихода отвара се екранска форма Захтева за 

исправку прихода на којој се врши унос података на захтеву. Резултат је креирање захтева за 

исправку прихода. 

 

 
Слика: Унос Захтева за исправку прихода 

 

Кораци:  

1. Корисник на менију Плаћања покреће Исправка прихода, 

2. Систем Приказује преглед захтева за исправку прихода, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму Захтев за исправку прихода, 

5. Корисник уноси податке: 

 На заглављу захтева: 

 Датум доспећа, 

 Број документа – корисник уноси број документа по коме креира исправку прихода, 



 Издавалац – издавалац документа по коме се врши исправка прихода, 

У левом делу екранске форме корисник уноси: 

 Назив организације – БК – шифра и назив организације која врши унос, 

 Извор финансирања – корисник бира из листе вредности,  

 Шифра подизвора финансирања - корисник бира из листе вредности,  

 Шифра економске класификације - корисник бира из листе вредности, 

 Шифра подекономске класификације – корисник врши избор из листе вредности, 

 Износ – уноси износ који преноси. Ако средства преноси Република тада се не 

контролише да ли има прихода, већ се само контролише да ли има креирана 

апропријација 

 Валута – систем аутоматски уписује РСД, 

 Број евиденционог рачуна организације која врши унос исправке прихода, 

 

У десном делу екранске форме корисник уноси 

 Назив организације – БК – шифра и назив организације којој се преносе средства. 

Систем мора да изврши проверу да ли је организација којој се преносе средства 

активна или не. Уколико правило није успешно систем не омогућава избор 

организације – приказује поруку грешке. Уколико је правило  успешно систем 

дозвољава избор организације са листе вредности, 

 Извор финансирања - корисник врши избор извора финансирања са листе 

вредности, 

 Шифра подизвора финансирања - корисник бира из листе вредности,  

 Шифра економске класификације - аутоматски се преписује економска 

класификација коју је корисник изабрао у левом делу екрана одакле жели да ради 

прекњижавање, 

 Шифра подекономске класификације – корисник врши избор из листе вредности, 

 Број евиденционог рачун организације која врши унос исправке прихода, 

 Опис одбијања – уписује опис приликом одбијања захтева. 

Организација којој се преносе средства мора имати приходну апропријацију, а ако 

нема приходну линију иста се креира. Приходна линија се креира тако што повећава 

дневно потражује и кумулативно потражује, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

Систем креира захтев за исправку прихода у статусу Креиран. 

 Промена захтева за локалну исправку прихода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

На форми захтева за исправку прихода може да се изврши промена захтева. Да би основна 

функционалност била могућа потребно је да Захтев за исправку прихода буде креиран. Резултат 

је промена статуса захтева за исправку прихода. 

Акција Промени се покреће са Прегледа захтева за исправку прихода-листа.  

Корисник може променити све податке као и при уносу, 

Систем уписује промене на Захтеву за исправку прихода у статусу Промењен. 

 Одобравање Захтева за локалну исправку прихода 

Учесници: 

ЦК, ДБК или ИБК 

 



Одобравањем захтева за исправку прихода врши се промена статуса захтева, ажурира стање 

прихода, ажурира стање евиденционог рачуна и одговарајућу приходну апропријацију. Да би 

основна функционалност била могућа статус Захтева за исправку прихода мора бити у Креиран 

или Промењен. Резултат је промена статуса Захтева за исправку прихода у статус Одобрен. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за исправку прихода - листа, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор захтева за исправку прихода, 

4. Корисник покреће акцију Одобри, 

5. Систем отвара екранску форму Преглед захтева за исправку прихода, 

6. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Одбијање Захтева за исправку прихода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

Избором за одбијање враћа се захтев за исправку прихода на промену или уколико корисник 

жели, може да откаже захтев. Да би основна функционалност била могућа статус Захтева за 

исправку прихода мора бити у „Креиран“ или „Промењен“. Резултат је промена статуса Захтева 

за исправку прихода у статус „Одбијен“. 

 

 Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за исправку прихода - листа, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева, 

3. Корисник врши избор захтева за исправку прихода, 

4. Корисник покреће акцију Одбиј, 

5. Систем отвара екранску форму Преглед захтева за исправку прихода, 

6. Корисник врши контролу унетог захтева, 

7. Корисник покреће акцију Одбиј, 

8. Корисник уписује разлог одбијања у поље Опис разлога одбијања, 

9. Корисник покреће акцију Потврди, 

10. Систем ажурира статус захтева за исправку прихода у Одбијен. 

 Отказивање Захтева за исправку прихода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Отказивање захтева за исправку прихода даје могућност кориснику да захтев откаже уколико је 

из неког разлога одустао од исправке прихода. Да би основна функционалност била могућа статус 

Захтева за исправку прихода мора бити „Креиран“, „Промењен“ или „Одбијен“. Резултат је 

промена статуса Захтева за исправку прихода у статус „Отказан“. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће форму Преглед захтева за исправку прихода - листа, 

2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за исправку прихода, 

3. Корисник врши избор захтева за исправку прихода, 

4. Корисник покреће акцију Откажи, 

6. Систем отвара екранску форму Преглед захтева за исправку прихода, 

5. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 



6. Корисник покреће акцију Потврди. 

8.1.6. Преглед уплата 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција омогућава преглед свих уплата  које су у статусу “Плаћен“. Преглед уплата омогућава 

кориснику преглед свих уплата и преглед појединачне уплате акцијом Детаљи. 

 

 
Слика: Преглед уплата 

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 Детаљи - Акцијом се приказују детаљи ставке извода - уплата, 

 Захтев за повраћај - Акцијом се приказује нова екранска форма са уносом захтева за 

повраћај, 

 Откажи сравњење - Акцијом се отказује сравњење уплате. 

8.1.7. Преглед исплата 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција омогућава преглед свих исплата које су у статусу “Плаћен“.  

 



 
Слика: Преглед исплата 

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 Детаљи - Акцијом се приказују детаљи ставке извода - исплате, 

 Захтев за отказивање сравњења - Акцијом се приказује екранска форма захтева за 

отказивање сравњења ставке извода-исплата. Може се отказати сравњење само исплата које 

нису креиране у систему ИСИБ. 

Да би отказао сравњену исплату корисник овом опцију треба да креира захтев за отказивање 

сравњења, који одобрава/одбија Централна канцеларија. Тек након одобрења захтева од 

стране Централне канцеларије корисник може отказати сравњење опцијом Откажи 

сравњење. Да ли је Централна канцеларија одобрила или одбила захтев кориснику се 

приказује у колони Статус захтева за откаѕ.срав.(статус захтева за отказивање сравњења који 

може имати вредност Одобрен или Одбијен) 

 Откажи сравњење - Акцијом се приказује екранска форма за отказивање сравњења. 

Потврдом сравњење исплате се отказује. 

 Штампа налога 

8.1.8. Преглед одбијених и сторнираних исплата – листа 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функционалност преглед одбијених и сторнираних исплата приказује листу налога са статусима 

Одбијен ПП и Сторниран.  



 
Слика: Листа одбијених ПП и сторнираних исплата 

Налози су ове статусе добили аутоматским сравњењем извода из два разлога: 

Одбијен ПП – налог је добио овај статус јер је због грешке на налогу одбијен из платног промета 

Трезора (ЈАФИН-а). Грешка на налогу може бити шифра плаћања, рачун примаоца или позив на 

број одобрења. Приликом сравњивања извода када је ставка извода у одбијене ставке тада се 

ажурира налог у статус Одбијен ПП и захтев за плаћање у статус Одбијен ПП. Овај захтев за плаћање 

у овом статусу може да се Коригује( опција Промени ЗП) или да се Откаже(Откажи ЗП). 

Функционалност Промени ЗП омогућава промену поља шифра плаћања и позива на број одобрења. 

Уколико корисник треба да промени рачун примаоца тада мора отказати захтев- Откажи ЗП. 

 Сторниран – статус сторниран добија извршени исплатни налог (налог који је генерисан у 

ИСИБ-у и  извршен у платном промету Трезора), приликом сравњења ставке извода-уплате, 

којом банка враћа налог  због погрешног рачуна примаоца. Уколико је банка уписала прописани 

позив на број одобрења систем аутоматски врши корекцију расхода на основу добијеног налога 

из банке и означава да је исплатни налог у статусу Сторниран. Налози који су у статусу 

Сторниран приказују се на прегледу као обавештење корисника да је систем аутоматски 

сторнирао налог и извршио корекцију расхода. 

 Уколико банка која враћа налог није уписала исправан позив на број систен означава такву 

уплату као непрепознату и корисник је сравњује ручно као корекцију расхода. 

8.2. Збирни налози 

8.2.1. Преглед збирних налога захтева за плаћање 

Учесници: 

Сектор за извршење буџета 

 

Користи се за претраживање постојећих збирних налога захтева за плаћање и за додавање 

нових. Ово је почетни корак да се пронађе одређени збирни налог који је успешно учитан у систем 

и за кога су учитани захтеви за плаћање. Захтеви за плаћање се учитавају тек након што су 

захтеви за креирање преузетих обавеза успешно учитани и оверени. Приликом учитавања 

збирног налога захтева за плаћање систем мора да провери да ли је захтев за креирање преузете 

обавезе успешно учитан и да ли је креирана преузета обавеза. Провера се врши на основу екстерног 



броја преузете обавезе који је учитан захтевом за креирање преузете обавезе а који се налази и у 

збирном налогу у сваком захтеву за плаћање. 

Уколико је процес учитавања успешан аутоматски се креирају захтеви за плаћање, који се након 

тога на прегледу збирних налога групно могу и Одобрити или Отказати. 

Уколико је процес учитавања неуспешан на екранској форми протокол се може прегледати лог 

фајл у коме се налазе описи свих грешака услед којих није дошло до успешног учитавања 

фајла. Услов основне функционалности код збирног учитавања захтева за ПЛ је исти као код 

збирног учитавања захтева за ПО у смислу ограничења. Број захтева у оквиру збирног налога за 

плаћање је ограничен и дефинисан у корисничком упутству за електронску доставу података..   

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 „Додај“ - опција омогућава отварање екранске форме за учитавање збирног налога за 

плаћање,  

 „Одобри“ - опција омогућава креирања налога за плаћање , 

 „Откажи“ – акцијом се отказује збирни налог, 

 „Протокол“ - опција омогућава отварање екранске форме Протокол 

 „Прикажи плаћања“ - опција омогућава преглед захтева за плаћање,  

 „Експорт“ - опција омогућава да се приказани збирни налози експортују у ЕXCEL фајл, 

 „Штампа“ - опција омогућава штампу збирног налога. 

 

 
Слика: Преглед збирних налога захтева за плаћање 

8.2.2. Учитавање збирног налога захтева за плаћање 

 
Слика: Учитавање збирног захтева за плаћање 

 

Учесници: 

ДБК или ИБК 
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На форми се омогућава учитавање фајла у коме се налазе Захтеви за плаћања. Сви захтеви за 

плаћања унутар збирног налога су у локалној валути. У случају да један или више захтева за плаћање 

има грешке (проблем формата или садржаја), систем ће уписати грешку за сваки захтев и ажурирати 

статус обраде налога у „Неуспешан“. После успешног учитавања без грешака, захтеви за 

плаћање ће бити креирани. 

Код збирног налога за учитавање захтева за плаћање максималан број појединачних захтева за 

плаћање је ограничен и дефинисан у корисничком упутству за електронску доставу података. 
Такође је ограничен и максимални број ставки у оквиру једног захтева. 

Податке о захтевима за плаћање корисник учитава директно у СИБ. 

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Плаћања > Збирни налози > Преглед збирних налога 

захтева за плаћање, 

2. Систем приказује листу захтева, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму Фајл, 

5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до 

фајла са акцијом Пронађи, 

6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај. 

8.2.3. Одобравање збирног налога захтева за плаћање 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Одобравањам се врши промена статуса захтева за плаћање у оквиру збирног захтева, и креира налог 

за плаћање у статусу „За плаћање“. 

8.2.4. Отказивање збирног налога после одобравања захтева за плаћање 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Постоји могућност отказивање збирног налога захтева за плаћање након процеса Одобравања. 

Процес подразумева да се свим захтевима за плаћање и налозима за плаћање ажурира статус у 

Отказан. Након отказивања фајла корисник мора поново извршити учитавање новог фајла, 

али са другим називом.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога захтева за плаћање, 

2. Корисник врши избор збирног налога за креирање захтева за плаћање, 

3. Корисник покреће акцију Откажи, 

4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 

5. Корисник покреће акцију Потврди. 

8.2.5. Отказивање збирног налога захтева за плаћање пре одобравања 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 



Постоји могућност отказивање збирног налога захтева за плаћање пре процеса Одобравања. 

Процес подразумева да се свим захтевима за плаћање и налозима за плаћање ажурира статус у 

Отказан. Након отказивања фајла корисник мора поново извршити учитавање новог фајла, 

али са другим називом.  

 

Кораци:  

1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога захтева за плаћање, 

2. Корисник врши избор збирног налога за креирање захтева за плаћање, 

3. Корисник покреће акцију Откажи, 

4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања, 

5. Корисник покреће акцију Потврди. 

8.3. Непрепознате ставке 

Кориснику у оквиру опцију непрепознате ставке се нуде следећи прегледи: 

- Уплата 

- Исплата 

- Уплате ИБК 

- Уплате свих БК 

- Исплате свих БК 

Опције Уплате и Исплате користе сви буџетски корисници, укључујући и корисник са шифром 

корисника 0-Република. На овим прегледима су дефинисане акције које корисник може предузети 

да би сравнио несравњене ставке, да прегледа сравњене ставке, да прегледа и кандидује се за 

објављене и недодељене ставке извода и да откаже погрешно сравњене ставке. 

 

Опција Уплате ИБК користе директни буџетски корисници који имају индиректне буџетске 

кориснике, за преглед сравњених и несравњених ставки извода припадајућих ИБК.  

 

Опције Уплате свих БК и Исплате свих БК користи Централна канцеларија (корисник са шифром 

корисника 0-Република) за преглед свих буџетских корисника (ДБК,ИБК,Република).  
 

8.3.1. Уплате - Преглед непрепознатих уплата 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција омогућава преглед непрепознатих уплата ставки извода које су додељене организацији са 

којом је корисник пријављен на систем. 

Кориснику се при отварању овог прегледа приказују само ставке које су непрепознате и које нису 

сравњене, а може и да добије преглед само сравњених ставки (избором опције ДА у критеријуму 

претраге „Сравњен“). Уколико корисник жели да погледа све ставке без обзира да ли су сравњене 

или не , , тада бира „Сви“ у критеријуму претраге „Сравњен“. 

 По отварању екранске форме ово поље је иницијално постављено на „Не“. Функција се позива 

избором у менију Плаћања > Непрепознате ставке > Уплате. 

 

Подаци на екрану су сортирани по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем 

редоследу. 

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 



 Детаљи – Преглед детаља ставке извода - уплата 

 Сравни уплату – Унос сравњења непрепознате уплате – приход 

 Сравни игнорисану/погрешну уплату – Унос сравњења игнорисане/погрешне уплате 

 Корекција расхода – Унос захтева за корекцију расхода 

 Корекција расхода трансфер - Унос захтева за корекцију расхода 

 Објављено – Преглед објављених ставки извода 

 Откажи сравњење – Откажи сравњење уплате 

 Врати уплату уплатиоцу –  Врати уплату 

 Одбиј додељену ставку – Враћање непрепознате уплате у Одбијена додела 

 Експорт – акцијом експортујемо приказане податке у Excel фајл, 

 Штампа – Штампа филтрираних ставки у PDF формату 

 Штампа налога – Штампа налога за плаћање у PDF формату. 

 

 

Слика: Преглед непрепознатих уплата 

 Сравни уплату - Унос сравњења непрепознате уплате – приход 

Учесници: 

ЦК, ДБК или ИБК 

 

Опцију СРАВНИ УПЛАТУ користе буџетски корисници (ДБК и ИБК) за сравњивање: 

 непрепознатих ставки извода рачуна сопствених прихода и донација 

 уплате на рачуну извршења буџета (840-1620-21) у следећим случајевима: 

 ако непрепознате ставке извода рачуна извршења буџета (840-1620-21) се 

евидентирају на изворима финансирања 09,10,11,12,56 који су 

параметарски задани у шифарнику Рачуни трезора. 

 ако је у питању обрачунски налог (налог чија шифра плаћања почиње са 3- 

обрачунски налог и рачун задужења и одобрења су исти) 

 

Централна канцеларија (Сектор за извршење буџета) овом опцијом сравњује све непрепознате 

уплате на рачуну извршења буџета (840-1620-21) који се односе на јавне приходе и остале приходе 

буџета Републике. Овом кориснику је омогућена и опција за аутоматско креирање захтева за 

повраћај прихода, тако што се селектује поље чек бокс „Креирај захтев за повраћај“. 



 
Функционалност сравњивања непрепознате уплате тј. ставке извода подразумева унос елемента за 

сравњење уплате: 

 Шифра организације, 

 Извор финансирања, 

 Економска класификација, 

 Подекономска класификација, 

 Подизвор финансирање. 

 

 
Слика: Сравњивање уплате 

 

Кораци:  

1. Приликом отварања екранске форме систем  преузима сва поља са налога уплате и то поља 

која су на екранској форми наведена да се аутоматски преузимају. 

2. Корисник на екрану попуњава 

 Корисник врши избор економске класификације са листе вредности, 

 Корисник врши избор подекономске класификације са листе вредности. 

 Кориснки врши избор подизвора финансирања са листе вредности која се формира на 

основу унетог извора финансирања и организације, 

 Поље чек бокс „Креирај захтев за повраћај“ користи само Централна канцеларија. 

3. Корисник покреће акцију Потврди. 

 Сравни игнорисану/погрешну уплату – Унос сравњења 

игнорисане/погрешне уплате 

Учесници: 

ЦК 

 



Ову опцију користе овлашћена лица Централне канцеларије за сравњење погрешних уплата и уплата  

са рачуна јавних прихода на којима се празне  рачуни сопствених прихода и рачун 

донација(игнорисане уплате).  

Ове уплате се  сравњују на извору 01 или 00-сви извори, на економским класификацијама које су у 

шифарнику економских класификација означене као небуџетске. 

Те економске класификације се не налазе у плану буџета (Пример:121113, 121419, 122155, 122198, 

211111, 221511, 321311). 

Кораци:  

1. Корисник покреће акцију Сравни игнорисану/погрешну уплату. 

2. Систем аутоматски попуњава основне податке са ставке извода-уплате  и следећа поља: 

 Организација = 0-Република 

 Извор финансирања: 

 ако је ставка извода игнорисана, онда је 00-Сви извори; 

 ако ставка извода није игнорисана, онда је 01-Приходи из буџета. 

3. Корисник уноси напомену и економску класификацију коју може да изабере из листе 

вредности која садржи само економске класификације из шифарника означене као 

небуџетске.. 

4. Корисник покреће акцију Потврди. 

5. Систем ажурира статус ставке извода у Обрађен. 

6. Систем уписује ставку извода у историју са текућим датумом и временом и корисником 

који је извршио измену. 

 Корекција расхода – Унос захтева за корекцију расхода 

Учесници: 

ДБК 

 

Функција омогућава унос  захтева за корекцију расхода. Унети захтев је у статусу Креиран. 

Овером зхтева за корекцију расхода креира се преузета обавеза типа Корекција расхода и ажурирају 

се стања тј. извршени износ на расходној апропријацији, квоти (ако је извор финансирања 01) и 

евиденционом рачуну. Самим тим повећава се расположиви износ на одговарајућој 

апропријацији,квоти и евиденционом рачуну. 

 

Преузета обавеза за корекцију расхода има исту структуру као и преузета обавеза, али је њен износ 

негативан. Захтев за корекцију расхода мора да има бар једну ставку. 

 

 Кораци:  

1. Систем приказује екранску форму захтева за унос  корекције расхода, 

5. Систем копира податке са непрепознате Уплате - Ставке извода у заглавље захтева, 

6. Корисник уноси остале податке у заглављу захтева, 

7. Систем за датум доспећа дозвољава кориснику унос текућег радног дана или неког радног 

дана у будућност (подразумевана вредност је текући радни дан), 

8. Корисник покреће акцију Додај ставку и уноси све елементе на ставци захтева, 

9. Систем приликом креирања сваке нове ставке аутоматски у поље Очекивани датум 

плаћања на ставци уписује текући радни дан и износ уплате са минусним предзнаком, 

10. Корисник покреће акцију Потврди, 

11. Систем креира захтев за корекцију расхода у статусу „Креиран“, 

 



Преглед креираних захтева, овера или отказивање истих описани су поглављу Преузете обавезе - 

Захтеви за корекцију расхода. 

 Корекција расхода трансфер - Унос захтева за корекцију расхода 

Учесници: 

ДБК 

 

Опцију користе само директни буџетски корисници (ДБК) чији индиректни корисници(ИБК) нису у 

систему ИСИБ-а, него имају отворене рачуне у систему платног промета. Опција се користи када 

индиректни корисници врше повраћај више уплаћених или погрешно уплаћених средстава од стране 

надређеног ДБК или другог ДБК који трансферише средства ИБК-овима. 

Разлика између класичне корекције расхода и корекције расхода трасфер је у економској 

класификацији која се уноси на ставци обавезе. Дозвољене економске класификације за ову врсту 

корекције су оне које почињу са 49, што је индикација да ИБК-ови врше повраћај средстава. 

 

Кораци:  

1. Систем приказује екранску форму захтева за унос  корекције расхода - трансфер, 

2. Систем копира податке са непрепознате Уплате - Ставке извода у заглавље захтева, 

3. Корисник уноси остале податке у заглављу захтева, 

4. Систем за датум доспећа дозвољава кориснику унос текућег радног дана или неког радног 

дана у будућност (подразумевана вредност је текући радни дан), 

5. Корисник покреће акцију Додај ставку и уноси све елементе на ставци захтева, 

6. Систем приликом креирања сваке нове ставке аутоматски у поље Очекивани датум 

плаћања на ставци уписује текући радни дан и износ уплате са минусним предзнаком, 

7. Корисник покреће акцију Потврди, 

8. Систем креира захтев за корекцију расхода у статусу „Креиран“, 

 

Преглед креираних захтева, овера или отказивање истих описани су поглављу Преузете 

обавезе - Захтеви за корекцију расхода. 

 Објављено – Преглед објављених ставки извода 

Учесници: 

ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед ставки извода(уплате,исплате) које су у статусу Објављене. Ставке 

извода објављује Централна канцеларија организицијама на препознавање. Организација врши 

препознавање ставке и кандидује се за доделу ставке, користећи опцију Кандидат.  Централна 

канцеларија након кандидовања организације додељује ставку. 

 



 
Слика: Листа објављених ставки 

 

Кораци:  

1. Систем приказује листу објављених ставки извода, 

2. Корисник врши избор ставке извода, 

3. Корисник покреће акцију Кандидат, 

4. Систем отвара екранску форму са ДА/НЕ где корисник потврђује да ли заиста жели да се 

кандидује за наведену ставку извода или не, 

 

Додатне акције које су доступне кориснику: 

 Штампа – штампа филтрираних објављених ставки извода у PDF формату. 

 Експорт – експортовање филтрираних података у Excel фајл. 

 Откажи сравњење – Откажи сравњење уплате 

Учесници: 

ЦК 

 

Функција омогућава да се откаже сравњење ставке извода која представља уплату. Функционалност 

је доступна за уплате које су у статусу „Обрађен“. Приликом отказивање сравњења уплате систем 

аутоматски креира и одобрава захтев за отказивање сравњења. Креирани захтеви за отказивање 

сравњења могу се прегледати избором опције Изводи рачуна >Преглед  захтева за отказивање 

сравњења. 

 



Слика: Откажи сравњење уплате 

 

Кораци:  

1. Систем проналази налог за плаћање са којим је ставка извода сравњена, уплатни налог, који 

није у статусу „Отказан“, 

2. Систем проверава да ли је дозвољено отказивање за конкретну ставку извода.  

3. Ако је отказивање дозвољено, систем приказује уплату са елементима за сравњење. 

4. Додатно, систем приказује поље „Разлог отказивања“ које корисник може (али не мора) да 

попуни пре потврде отказивања. То је једино поље које корисник може да уноси. 

5. На овом екрану, корисник има две опције: Потврди и Одустани. 

 Врати уплату уплатиоцу –  Врати уплату 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава да се на основу уплате која је стигла у изводу креира исплатни налог којим се 

средства враћају уплатиоцу. Функционалност се користи у случају када је утврђено да је извршена 

погрешна уплата на рачуну за извршење буџета(840-1620-21). 

Исплатни налог је типа 14-„Сторно уплате“. Након креирања исплатног налога ставка извода добија 

статус „Обрађен“ 

 
Кораци:  

1. Избором ове опције систем отвара екран са подацима из ставке извода (уплате), на основу 

којих ће систем  креирати исплатни налог. 

2. Корисник на екрану може да промени рачун одобрења,модел и позив на број одобрења, 

шифру плаћања, сврху дознаке,економску класификацију и датум доспећа. 

3. Корисник има две опције : 

 Потврди: 

o Систем мења статус уплатног налога на "Сторниран". 

o Ако је датум доспећа на исплатном налогу једнак текућем радном дану, налог се 

одмах преписује на чек листу 

o Ставка извода добија статус „Обрађен“ 

o На ставци извода поставља се идентификација да је уплата враћена  тј. поставља 

вредност поља „Враћена уплата“ на „D“. 

 Одустани – систем враћа корисника на претходни екран без предузимања било каквих 

акција 

 Одбиј додељену ставку – Враћање непрепознате ставке извода  Одбијена 

додела 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава да организација којој је додељена непрепозната ставка извода ( уплата/исплата) 

врати на листи објављених ставки извода  тј. промени јој статус из Додељен у Одбијена додела. 

 

Кораци:  



1. Корисник врши избор непрепозната ставке извода (уплата,исплате) 

2. Корисник покреће акцију Одбиј додељену ставку, 

3. Систем отвара екранску форму на којој кориснки мора изабрати ДА или НЕ (што значи да 

ли заиста жели да врати исплату). 
 

8.3.2. Исплате - Преглед непрепознатих исплата   

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед непрепознатих исплата ставки извода које су додељене организацији 

са којом је корисник пријављен на систем. Кориснику се при отварању овог прегледа приказују само 

ставке које су непрепознате и које нису сравњене. Уколико корисник жели да погледа све ставке без 

обзира да ли су сравњене, тада бира опцију „Сви“ у критеријуму претраге „Сравњен“. По отварању 

екранске форме ово поље је иницијално постављено на „Не“. 

 
Слика: Преглед непрепознатих исплата 

 

Кораци:  

1. Корисник поставља критеријуме претраге и покреће претраживање. 

2. Систем приказује листу непрепознатих исплата организације са којом је корисник пријављен 

које задовољавају критеријуме претраге. 

3. Систем сортира податке по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем 

редоследу. 

4. Корисник може покренути неку од наведених акција. 

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 Детаљи – Преглед детаља ставке извода – исплата 

 Сравни исплату -  Унос сравњења непрепознате исплате 

 Сравни игнорисану/погрешну исплату – Унос сравњења игнорисане/погрешне исплате 

 Корекција прихода – Унос Захтева за ПДВ/корекцију прихода – непрепозната исплата 

 Захтев за отказивање сравњења – Унос захтева за отказивање сравњења 

 Откажи сравњење – Откажи сравњење исплате 

 Одбиј додељену ставку - Враћање непрепознате исплате у Одбијена додела 

 Експорт  - Акцијом се приказани подаци експортују у Excel фајл 

 Штампа – Штампа филтрираних ставки у PDF формату 

 Штампа налога – Штампа налога за плаћање у PDF формату. 



 Унос сравњења непрепознате исплате (Сравни исплату) 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Ову опцију користе буџетски корисници (ДБК,ИБК) за сравњивање непрепознатих исплата. 

Непрепознате исплате су исплате креиране у систему платног промета тј. исплате извршене 

директно са рачуна извршења буџета (840-1620-21), а који се нису аутоматски сравнили због 

недостатка информација у позиву на број задужења. 

Овом опцијом сравњују се и налози принудне наплате, чије аутоматско сравњење корисник је 

отказао или који се нису аутоматски сравнили. 

Приликом сравњења креира се захтев за сравњивање непрепознате исплате. Оверавањем овог 

захтева креира се преузета обавеза. 

Корисник може прегледати захтеве ѕа сравњење непрепознате исплате и одобрити исте опцијом 

Преузете обавезе-Захтеви за сравњивање непрепознате исплате. 

 

Поступак уноса захтева за сравњивање непрепознатих исплата,овера,промена и отказивање истог 

описан је у поглављу ОБАВЕЗЕ. 

  Сравњење игнорисаних/погрешних исплата (Сравни игнорисану/погрешну 

исплату) 

Учесници: 

ЦК 

 

Ову опцију користе овлашћена лица Централне канцеларије за сравњење погрешних исплата и 

исплата које су извршене са рачуна сопствених прихода и рачуна донација у корист рачуна јавних 

прихода (игнорисане исплате).  

Ове исплате увек сравњује Република на извору 01 или 00-сви извори, на економским 

класификацијама које су у шифарнику економских класификација означене као небуџетске. 

Те економске класификације се не налазе у плану буџета (Пример:121113, 121419, 122155, 122198, 

211111, 221511, 321311). 

Кораци:  

1. Систем отвара екранску форму на којој приказује основне податке са ставке извода-исплате. 

2. Систем аутоматски попуњава следећа поља: 

- Организација = 0-Република 

-  Извор финансирања: 

     ако је ставка извода игнорисана, онда је 00-Сви извори; 

                                           ако ставка извода није игнорисана, онда је 01-Приходи из буџета. 

3. Корисник уноси напомену и економску класификацију коју може да изабере из листе 

вредности која садржи само економске класификације из шифарника. 

4. Корисник покреће акцију Потврди. 

5. Систем ажурира статус ставке извода у Обрађен. 

6. Систем уписује ставку извода у историју са текућим датумом и временом и корисником 

који је извршио измену. 



 Унос Захтева за  ПДВ/корекцију прихода  

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава креирање захтева за ПДВ/корекцију прихода. Овом функцијом сравњују се 

непрепознате исплате које су у статусу Додељен. 

Унос захтева за ПДВ/корекцију прихода ради Централна канцеларија  за извор финансирања 01, а 

за остале изворе ДБК или ИБК. 

 

Кораци:  

1. Систем приказује захтев за ПДВ/корекцију прихода – непрепозната исплата, 

2. Систем копира податке са непрепознате Исплате у заглављу захтева 

3. Корисник уноси податке на заглављу захтева који нису аутоматски попуњени са исплате, 

4. Систем аутоматски преузима рачун задужења са исплате, 

5. Систем аутоматски попуњава економску класификацију из партије рачуна одобрења 

6. Корисник уноси остале податке на ставкама захтева, 

7. Систем препознаје апропријацију прихода, приходну линију и евиденциони рачун, 

8. Корисник покреће акцију Потврди. 

 

Преглед захтева за ПДВ-корекцију прихода,промена захтева,одобравање/одбијање захтева  

захтева описани су у одељку Плаћања>Захтеви за ПДВ/корекција прихода. 

 Захтев за отказивање сравњења 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава да се креира захтев за отказивање сравњења ставке извода која се односи на 

исплату која није генерисана у ИСИБ-у и која је типа 11-исплата. Захтев подноси буџетски 

корисник. У случају отказивања сравњења исплата, захтев мора најпре да се одобри од стране 

Централне канцеларије и тек је онда могуће отказивање сравњења.  

Улазни параметар је ставка извода и функционалност је доступна за ставке извода које су у статусу 

„Обрађен“. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са 

 Преглед непрепознатих исплата притиском на дугме „Захтев за отказивање 

сравњења“ за ставку извода на којој је корисник позициониран. 

2. Систем проналази налог за плаћање са којим је ставка извода сравњена, исплатни налог, који 

није у статусу „Отказан“. 

3. Систем проверава да ли је дозвољено отказивање за конкретну ставку извода: 

4. Систем приказује исплату са елементима за сравњење. 

5. Додатно, систем приказује поље „Разлог отказивања“ које корисник мора да попуни пре 

потврде отказивања. То је једино поље које корисник може да уноси. 

6. На овом екрану, корисник има две опције: Потврди и Одустани. 
 



 Откажи сравњење исплате 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција омогућава да се откаже сравњење ставке извода која представља исплату и која није 

генерисана у Систему извршења буџета (тип налога 11), као и  исплату која је повраћај средстава и 

исплату која је сторно уплате. Функционалност је доступна за исплате које су у статусу „Обрађен“. 

За исплате типа 11 мора да постоји претходно одобрен захтев за отказивање сравњења(колона 

Статус захтева за отказивање има вредност Одобрен) од стране Централне канцеларије. 

  

Кораци:  

1. Функција се позива са 

 Преглед непрепознатих исплата притиском на дугме „Откажи сравњење“ за ставку 

извода на којој је корисник позициониран. 

2. Систем проверава да ли је дозвољено отказивање за конкретну ставку извода. 

Уколико ставка извода не може да се откаже, систем обавештава корисника поруком: 

„Сравњење исплате генерисане у Систему извршења буџета не може да се откаже.“ и 

процедура се прекида. 

3. Систем проналази налог за плаћање са којим је ставка извода сравњена, исплатни налог, који 

није у статусу „Отказан“. 

4. Ако је исплатни налог типа 11-Исплата систем проверава да ли за ставку и исплатни налог 

постоји захтев за отказивање сравњења у статусу „Одобрен“. Ако не постоји, систем 

обавештава корисника поруком: „Отказивање сравњења исплате није могуће, јер не постоји 

одобрен захтев за отказивање сравњења.“ и процедура се прекида. Ако исплатни налог није 

типа 11 – Исплата, систем не врши проверу постојања одобреног захтева за отказивање 

сравњења. 

5. Систем приказује исплату са елементима за сравњење. 

6. Додатно, систем приказује поље „Разлог отказивања“. Ако је исплатни налог типа 11-

Исплата, систем попуњава поље „Разлог отказивања“ из захтева за отказивање сравњења и 

корисник нема право измене. У супротном, корисник  мора да попуни разлог пре потврде 

отказивања. То је једино поље које корисник може да уноси. 

7. На овом екрану, корисник има две опције: Потврди и Одустани. 
 

8.3.3. Уплате ИБК - Преглед непрепознатих уплата ИБК 

 
Слика: Уплате ИБК – Преглед непрепознатих уплата ИБК 

 

Учесници: 

ДБК 



 

Функција је намењена директним буџетским корисницима чији индиректни корисници су у систему 

ИСИБ. Користи се за преглед несравњених или  сравњених непрепознатих уплата својих  

индиректних корисника тј. уплата које систем није аутоматски сравнио на основу позива на број 

одобрења. 

По отварању екранске форме систем приказује несравњене ставке извода-уплате које су у статусу 

„Додељен“.  

Уколико корисник жели да погледа све ставке без обзира да ли су сравњене, тада бира „Сви“ у 

критеријуму претраге „Сравњен“. По отварању екранске форме ово поље је иницијално постављено 

на „Не“. 

 

Кораци:  

1. Корисник поставља критеријуме претраге и покреће претраживање. 

2. Систем приказује листу непрепознатих уплата свих подређених ИБК у односу на логованог 

ДБК који задовољавају критеријуме претраге. 

3. Систем сортира податке по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем 

редоследу. 

4. Корисник може покренути неку од наведених акција. 

 

На екранској форми Уплате ИБК – Преглед непрепознатих уплата ИБК се могу покренути следеће 

акције: 

 Детаљи – Преглед детаља ставке извода – уплата; 

 Експорт – Акцијом експортујемо приказане податке у Excel фајл; 

 Штампа – Штампа приказаних података у PDF формат. 

8.3.4. Уплате свих БК - Преглед непрепознатих уплата свих БК 

Учесници: 

ЦК 

 

Функција је намењена Централној канцеларији.. 

Функција омогућава преглед непрепознатих уплата ставки извода свих буџетских корисника које су 

у статусу „Додељен“ или „Одбијена додела“. 

Кориснику се при отварању овог прегледа приказују само ставке које су непрепознате и које нису 

сравњене. Уколико корисник жели да погледа све ставке без обзира да ли су сравњене, тада бира 

„Сви“ у критеријуму претраге „Сравњен“. По отварању екранске форме ово поље је иницијално 

постављено на „Не“. 

 

Кораци:  

1. Корисник поставља критеријуме претраге и покреће претраживање. 

2. Систем приказује листу непрепознатих уплата свих буџетских корисника које задовољавају 

критеријуме претраге. 

3. Систем сортира податке по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем 

редоследу. 

4. Корисник може покренути неку од наведених акција. 

 

На екранској форми Уплате свих БК – Преглед непрепознатих уплата свих БК се могу покренути 

следеће акције: 

 Детаљи – Преглед детаља ставке извода – уплата; 

 Експорт – Акцијом експортујемо приказане податке у Excel фајл; 



 Штампа – Штампа приказаних података, PDF формат. 

 Штампа налога – Штампа налога за плаћање у PDF формату. 

8.3.5. Исплате двих БК - Преглед непрепознатих исплата свих БК 

Учесници: 

ЦК 

 

Функција је намењена корисницима Централне канцеларије. 

Функција омогућава преглед непрепознатих исплата ставки извода свих буџетских корисника које 

су у статусу „Додељен“ или „Одбијена додела“. Кориснику се при отварању овог прегледа приказују 

само ставке које су непрепознате и које нису сравњене. Уколико корисник жели да погледа све 

ставке без обзира да ли су сравњене,тада бира „Сви“ у критеријуму претраге „Сравњен“. По 

отварању екранске форме ово поље је иницијално постављено на „Не“. 

 

Кораци:  

1. Корисник поставља критеријуме претраге и покреће претраживање. 

2. Систем приказује листу непрепознатих исплата свих буџетских корисника које задовољавају 

критеријуме претраге. 

3. Систем сортира податке по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем 

редоследу. 

8.4. XML валидатор тест  

Учесници: 

ДБК, ИБК 
 

Кликом на XML валидатор тест омогућава се провера тачности структуре XML фајла који сте 

формирали. Валидатору се приступа преко мени ставки Плаћања  XML валидатор тест. 

 

Слика: Плаћања – XML валидатор тест 

Корисник преко опције „Изаберите фајл за валидацију“ бира XML фајл који жели да валидира. 

Неопходно је у падајућем менију „Тип“ одабрати тип XML фајла. На распологању су следеће 

опције: 

1. Збирни налози за креирање ПО 

2. Збирни налози захтева за плаћање 



3. Збирни налози за креирање ПО и плаћања, Збирни налози за креирање ПО и плаћања - 

административни трансфер, Збирни налози за креирање ПО и плаћања - трансфер осталим 

НВ 

4. Збирни налози за креирање ПО ДБК 

5. Збирни налози за креирање ПО ИБК 

6. Збирни налози захтева за плаћање ДБК 

7. Збирни налози захтева за плаћање ИБК 

Слика: XML валидатор тест – Типови XML фајлова за валидацију 

Када корисник изабере фајл и тип, кликом на дугме „Валидирај“ систем врши валидацију хмл фајла 

преко одговарајуће шеме. 

Напомена: сви фајлови који се учитавају морају бити у .xml формату. 

  

Слика: XML валидатор тест – Изабрани фајл и тип 

Ако је фајл исправан, корисник добија обавештење као на слици испод: 



  

Слика:XML валидатор тест – Порука о успешно валидираном хмл фајлу 

Ако је фајл неисправан, корисник добија обавештење као на слици испод, са детаљним 

обавештењем о броју линије хмл фајла на којој се десила грешка, уз опис грешке: 

 

  

Слика: XML валидатор тест – Порука о неуспешно валидираном хмл фајлу са описом грешака 

  



9. ИЗВОДИ РАЧУНА 

9.1. Учитавање извода рачуна 

Учесници: 

Сектор за информационе технологије 

 

Функција омогућава учитавање извода са специфицираног директоријума. Извод се добија у XML 

формату. Рачуни за који се извод учитава наведени су у табели рачуна Трезора. 

 
Слика: учитавање извода рачуна 

Конвенција назива xml фајла са изводом рачуна је 

UT_IZV_PPPPPPPPPPPPP_GGGGMMDD_NN.zip, где је: 

 UT_IZV_ – Фиксни део имена 

 PPPPPPPPPPPPP – Број партије рачуна за који се доставља стање и промене  

 _ –  Обавезно _ 

 GGGGMMDD – Датум слања у облику Година, Месец, Дан 

 _ – Обавезно _ 

 NN – Редни број слања у оквиру истог датума 

 .zip – Екстензија, Фиксни део упакованих фајлова 

 

За наведени датум извода, систем учитава изводе наведених рачуна за које у том тренутку постоје 

одговарајући фајлови и након учитавања их аутоматски сравњује. Учитавање једног извода је 

трансакција по принципу све ставке извода или ниједна. Уколико се јави грешка приликом 

учитавања извода, разлог се уписује у лог фајл и прелази се на учитавање следећег извода. 

Изводи се увек учитавају и обрађују по рачуну. 

 

Ставке извода имају следеће статусе и представљају статусе налога из платног промета: 

o 1 – Извршен налог 

o 2 – Неизвршен због неликвидности рачуна 

o 6 – Налог није извршен у НБС 

o 8 – Погрешан налог 

 

У зависности од вредности статуса налога разликујемо извршене и одбијене ставке извода на 

следећи начин: 

o Ако је статус налога = 1 ради се о извршеној ставци извода; 

o Ако је статус налога < > 1 у питању је одбијена ставка извода. 

 

 Статус извода може бити: 



 Креиран – извод је учитан и ниједна ставка извода није обрађена, 

 Делимично обрађен – обрађена је, сравњена је бар једна ставка извода, 

 Обрађен – све ставке извода су сравњене укључујући и игнорисане ставке. 

 Статус ставке извода може бити: 

 За обраду – ставка извода је учитана, али није обрађена,сравњена. 

 Објављен – Централна канцеларија може да објави ставку извода када ставка није 

додељена организацији. Када се објави, ставка извода се појављује на листи објављених 

ставки извода које су доступне за преглед свим буџетским корисницима. Буџетски 

корисници се кандидују за доделу објављене ставке. 

 Додељен – ставка извода је додељена организацији на сравњење и налази се на листи 

непрепознатих ставки извода (уплата/исплата) буџетског корисника коме је додељена. 

Ставке извода које су у овом статусу имају попуњено поље „Додељена организација“, у 

супротном ставка није додељена. Уколико је ставка извода претходно била објављена, 

након доделе скида се са листе објављених ставки и више није доступна осталим 

буџетским корисницима. 

 Одбијена додела – Ако организација установи да јој је ставка извода погрешно додељена 

може да одбије додељену ставку извода када ставка добија статус „Одбијена додела“. Ове 

ставке се након тога могу објавити или доделити другој организацији. Уколико се 

објављују, онда се додела ставке организацији аутоматски поништава. 

 Обрађен – ставка извода је обрађена, сравњена. Ово је коначан статус ставке. 

 Индикатор ставке извода „Игнорисана ставка“ се поставља у процедури аутоматског 

сравњења. Ставка извода је игнорисана ако се рачун и ставке односи на рачуне дефинисане у 

табели рачуна чије се трансакције игноришу. Обрада игнорисаних ставки не утиче на промену 

стања на апропријацијама, квотама и евиденционим рачунима. Игнорисане ставке увек улазе у 

скуп непрепознатих ставки уплате или исплате. 

 

Кораци: 

1. Систем приказује датум извода и списак рачуна за које се учитава извод. Систем попуњава 

поље „Датум извода“ текућим радним даном у систему, с тим што корисник може да 

промени овај датум. Датум извода може бити мањи од текућег радног дана. 

2. Систем приказује списак активних рачуна за које се добија извод из табеле рачуна Трезора. 

3. Корисник покреће процедуру учитавања и аутоматског сравњивања извода притиском на 

дугме „Учитај“. 

Учитавање извода: 

4. За све рачуне са списка систем проверава да ли постоји фајл на унапред дефинисаној 

локацији и приказује их на екрану. 

5. Систем обезбеђује лог фајл са подацима о току процеса учитавања фајла за сваки извод 

посебно. Назив лог фајла је исти као и назив фајла у коме је извод, а екстензија је „.лог“. 

Лог фајлови се смештају у исти фолдер где се налазе и фајлови са изводима. 

6. Исти извод се не може учитати више пута. Јединственост извода се проверава на основу 

следећих атрибута: 

 Број рачуна 

 Година 

 Валута 

 Број извода 

 Редни број 



 Ознака извршења 

Треба имати у виду да за један рачун могу постојати два извода са истим бројем и за исти 

датум, али је један редован, а други се односи на одбијене ставке. 

7. Систем приликом обраде извода проверава нови салдо рачуна на следећи начин: 

Нови салдо се добија када се претходном салду дода сума износа потражује и одузме 

сума износа дугује. Израчунати нови салдо мора бити једнак новом салду који је наведен 

у изводу. Такође, проверава се да ли је сума потражних ставки једнака потражном салду 

и да ли је сума дуговних ставки једнака дуговном салду. Ако израчунати нови салдо 

није једнак новом салду из извода систем обавештава корисника да извод није у 

билансној равнотежи. Приказује претходни салдо, суму потражних износа, суму 

дуговних износа, израчунати нови салдо, нови салдо из извода и разлику израчунатог и 

новог салда из извода. Систем не учитава неисправан фајл, али наставља са учитавањем 

наредних. Када се фајл исправи, корисник ће поново покренути процедуру учитавања. 

8. Ако је Датум извода већи од текућег радног дана у систему систем обавештава корисника 

да датум извода не може бити већи од текућег радног дана  и не покреће процедуру 

учитавања фајлова. 

9. Ако за рачун и датум извода не постоји фајл систем обавештава корисника о називу 

фајлова који не постоје на дефинисаној локацији, а чије учитавање треба да се изврши. 

Корисник одлучује да ли жели да настави са учитавањем извода. Ако корисник не жели да 

настави, учитавање се прекида. Уколико корисник жели да настави, систем наставља са 

учитавањем извода који постоје. 

10. Уколико је извод исправан, он се учитава у систем. У току учитавања систем обавештава 

корисника о броју учитаних слогова на сваких н слогова. Ову поруку такође снима у лог 

фајл. 

11. Након успешног учитавања фајла, систем обавештава корисника да је извод за конкретни 

рачун и датум учитан. У поруци се приказује назив учитаног фајла, време почетка и 

завршетка процеса учитавања фајла и број учитаних ставки извода (за сваки фајл посебно). 

Ову поруку такође снима у лог фајл. 

12. Након завршене процедуре учитавања фајла, систем мења екстензију фајла и приказује 

назив фајла на листи обрађених фајлова: 

 Ако је фајл успешно учитан, екстензија се мења у ОК. 

 Ако фајл није учитан, екстензија се мења у ЕРР. 

13. Процес учитавања фајла је једна трансакција по принципу све ставке извода или ниједна. 
 

9.2. Преглед дневог извода рачуна 

Учесници: 

Сектор за извршење буџета 

 

Функција омогућава преглед дневних извода са детаљима: уплате, исплате, непрепознате уплате, 

непрепознате исплате и одбијене ставке извода. Такође, функција омогућава објаву непрепознатих 

ставки, доделу ставки организацијама, враћање уплате и преглед историје промена над ставком 

извода. 

Само један корисник са одговарајућим овлашћењима у једном тренутку може да користи ову 

функционалност. Корисник који први уђе у овај екран може да користи функционалности и на тај 

начин блокира улаз другим корисницима. Уколико други овлашћени корисници покушају да 

приступе овом екрану, систем ће приказати поруку „Ову функционалност већ користи други 

корисник.“ 



 

 
Слика:Преглед дневног извода 

  

Са леве стране екрана систем приказује стабло учитаних извода рачуна по месецима, датумима и 

рачунима за које је извод учитан. Стабло се формира на основу заглавља извода рачуна тако што се 

изврши груписање по месецима из датума извода, по датуму извода и на последњем нивоу по 

рачунима. 

Са десне стране у горњем делу приказују се подаци из заглавља извода рачуна и то: 

 Број рачуна, Број и датум извода, Статус извода, Назив извода, Ознака валуте;  

 Претходни салдо, Дневно потражује, Број потражних налога, Дневно дугује, Број дуговних 

налога, Нови салдо. 

Са десне стране у доњем делу приказани су табови: 

 Уплате 

 Исплате 

 Непрепознате уплате 

 Непрепознате исплате 

 Одбијене ставке 

 Све ставке – Приказују се све ставке извода. 

 

У прегледу ставки приказани су елементи налога који су извршени у платном промету. 

Испод прегледа ставки приказује се сума износа свих филтрираних ставки, с тим што на табу „Све 

ставке“ износи се сумирају груписани по пољу „Књиговодствена страна“: сума потражује и сума 

дугује. 

Акције на табу Уплате: 

 Детаљи 

 Историја 

 Додели 

Акције на табу Исплате и Све ставке: 



 Детаљи 

 Историја 

Акције на табу Непрепознате уплате: 

 Детаљи 

 Историја 

 Додели 

 Кандидати 

 Објави 

 Повуци објаву 

 Врати уплату 

Акције на табу Непрепознате исплате: 

 Детаљи 

 Историја 

 Додели 

 Кандидати 

 Објави 

 Повуци објаву 

Акције на табу Одбијене ставке: 

 Детаљи 

 Грешке 

 Историја 

Критеријуми за претраживање раде по принципу „LIKE“: 

1. Општи критеријуми који постоје на сваком табу: 

 ЈБКЈС 
 Износ 

 Број рачуна 
 Назив рачуна 
 Статус 
 Сврха плаћања 
 ПНБОд 
 ПНБЗд 
 МодОд 

 МодЗд 
 Шифра плаћања 

2. Критеријуми који постоје само на страни „Непрепознате уплате“ и „Непрепознате исплате“: 

 Преглед објављених ставки са кандидатима (check box) – ова опција омогућава кориснику 
преглед ставки извода које су у статусу „Објављен“ и имају кандидате за доделу. 

 Преглед недодељених ставки (check box) -  ова опција омогућава кориснику преглед ставки 

извода које су у статусу „За обраду“ или „Објављен“. 

9.3. Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 



Функција омогућава преглед свих захтева за отказивање сравњења ставке извода рачуна. Са овог 

екрана могуће је позвати функционалност за отказивање, одобравање, тј.одбијање захтева у 

зависности од овлашћења корисника.  

Приликом отказивања сравњења ставке извода која представља непрепознату исплату и за коју се 

ретроактивно креира преузета обавеза, најпре се креира захтев за отказивање сравњења. Овај захтев 

креира корисник, а одобрава/одбија Централна канцеларија. Након што Централна канцеларија 

одобри захтев за отказивање сравњења ставке извода, корисник може да изврши отказивање 

сравњење. 

Подразумевани приказ су сви захтеви који нису аутоматски одобрени у статусу „Креиран“ за 

организацију са којом је корисник пријављен или за све организације ако је у питању организација 

0-Република. Функција се позива избором у менију Изводи рачуна > Преглед захтева за 

отказивање сравњења ставке извода. 

 

 
Слика: Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода 

 

Кораци:  

1. Систем приказује захтеве за отказивање сравњења. Подразумевани приказ су сви захтеви 

који: 

 нису аутоматски одобрени, 

 у статусу су „Креиран“, 

 односе се на организацију са којом је корисник пријављен, а ако је у питању 

организација 0-Република онда се овај услов не узима у обзир. 

2. Критеријуми за претрагу захтева: 

 Организација 

 Статус 

 Аутоматски одобрен  

 Износ (<, >, =, ...) 

 Датум креирања 

 Датум одобравања 

 Датум отказивања 

3. У зависности од овлашћења за одабрани захтев кориснику су на располагању следеће акције: 

 Детаљи - позив Преглед детаља захтева за отказивање сравњења ставке извода; 

 Откажи – позив Отказивање захтева за отказивање сравњења ставке извода; 



 Одобри/Одбиј – позив Одобравање захтева за отказивање сравњења ставке извода. 

9.3.1. Преглед детаља захтева за отказивање сравњења ставке извода 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед детаља захтева за отказивање сравњења ставке извода рачуна. Улазни 

параметар је захтев за отказивање сравњења. 

 

 
Слика: Захтев за отказивање сравњења ставке извода 

Кораци:  

1. Функција се позива са: 

 Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода притиском на дугме 

“Детаљи“ за захтев на којем је корисник позициониран; 

 Преглед непрепознатих исплата притиском на дугме „Захтев отк.срав.“ за последњи 

захтев за отказивање сравњења који се односи на ставку извода на којој је корисник 

позициониран. 

2. Систем приказује исплату са елементима за сравњење са додатним пољима: 

 Разлог отказивања сравњења 

 Датум креирања и корисник који је креирао захтев (презиме и име) 

 Датум одобравања / одбијања и корисник који је одобрио/одбио захтев (презиме и 

име) 

 Датум отказивања и корисник који је отказао захтев (презиме и име) 

3. Систем приказује уплату са елементима за сравњење са додатним пољима: 

 Разлог отказивања сравњења 

 Датум креирања и корисник који је креирао захтев (презиме и име) 

 Датум одобравања / одбијања и корисник који је одобрио/одбио захтев (презиме и 

име) 

 Датум отказивања и корисник који је отказао захтев (презиме и име) 



9.3.2. Одобравање захтева за отказивање сравњења ставке извода 

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава одобравање или одбијање захтева за отказивање сравњења ставке извода 

рачуна. Ову функцију користи надређена организација (Централна канцеларија) која има 

овлашћења да извршава ове операције над захтевом. Улазни параметар је захтев за отказивање 

сравњења. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са: 

 Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода притиском на дугме 

“Одобри/Одбиј“ за захтев на којем је корисник позициониран; 

2. Систем приказује захтев за отказивање. 

3. Корисник има три опције: Одобри, Одбиј и Назад. 

9.3.3. Отказивање захтева за отказивање сравњења ставке извода 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава отказивање захтева за отказивање сравњења ставке извода рачуна. Функција је 

намењена кориснику буџетских средстава који може да откаже захтев све док није одобрен, односно 

одбијен. Улазни параметар је захтев за отказивање сравњења. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са: 

 Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода притиском на дугме “Откажи“ 

за захтев на којем је корисник позициониран; 

2. Систем приказује захтев за отказивање. 

3. Корисник има две опције: Откажи и Назад. 

9.4. Преглед кандидованих, необрађених и објављених ставки извода 

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава преглед свих ставки извода које су за обраду и оних које су већ додељене, али 

још увек нису обрађене. Такође, функција омогућава и преглед свих објављених ставки извода и 

организација које су се пријавиле за доделу ставке. Користи га Централна канцеларија за преглед 

организација-кандидата и за доделу ставке некој организацији на сравњење. 

 



 
Слика: Преглед кандидованих, необрађених и објављених ставки извода 

 

 

Кораци:  

1. Функција се позива из менија „Изводи рачуна“. 

2. Систем приказује објављене ставке извода на два таба на основу одабраних критеријума 

филтрирања: 

a. Уплате – ставке извода у статусу „Објављен“, „За обраду“ или „Додељен“ које 

представљају уплате, 

b. Исплате - ставке извода у статусу „Објављен“ “, „За обраду“ или „Додељен“ које 

представљају исплате. 

3. Корисник уноси критеријуме филтрирања који су независни за сваки таб: 

a. Датум извода од – до, 

b. Рачун задужења на табу „Уплате“, тј. рачун одобрења на табу „Исплате“, 

c. Износ, 

d. Ставке са кандидатима – чек бокс који филтрира само ставке извода у статусу 

„Објављен“ за које постоје пријављене. 

e. ЈБКЈС 

f. Статус – за обраду, додељен, објављен. 

 

4. Акције над прегледом: 

 Детаљи – отвара се екран за преглед детаља ставке извода у зависности са ког таба се 

позива преглед детаља. 

 Кандидати – отвара се екран за преглед организација које су се пријавиле за доделу 

ставке извода. 

 Додели – отвара се екран за доделу ставке извода некој организацији.  

 Објави – ако је ставка извода у статусу „За обраду“ позива се функција за објављивање 

ставке извода. 

 Повуци објаву – ако је ставка извода у статусу „Објављен“ позива се функција за 

повлачење објаве. 

 Историја – отвара се екран за преглед историје промена ставке извода. 

 Експорт – систем експортује приказане ставке у Excel фајл. 



9.5. Преглед одбијених додела 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед одбијених додела ставке извода по организацији и датуму извода. 

Уколико је корисник пријављен за рад као организација 0-Република, онда види ставке извода свих 

организација. Ако је тип пријављеног корисника ДБК онда види своје одбијене ставке и ставке 

својих подређених ИБК. ИБК види само своје одбијене ставке. 

Уколико критеријум селекције Статус ставке није одабран онда ће систем приказати све ставке 

извода из историје ставке које су у неком тренутку имале статус “Одбијена додела”. Уколико се 

одабере статус “Одбијена додела” систем ће приказати све ставке извода чији је текући статус 

“Одбијена додела”. Ако се одабере неки други статус на пример “Додељен” систем ће приказати све 

ставке извода које су у статусу “Додељен”, а у историји имају слог са статусом “Одбијена додела”. 

 

 
Слика: Преглед одбијених додела 

 

Кораци:  

1. Функција се позива из менија „Изводи рачуна“. 

2. Систем приказује ставке извода чија је додела одбијена. Приказ се даје на основу историје 

ставке извода и то на два таба на основу одабраних критеријума филтрирања: 

 Уплате – ставке извода у статусу „Одбијена додела“ које представљају уплате, 

 Исплате - ставке извода у статусу „Одбијена додела“ које представљају исплате. 

3. Корисник уноси критеријуме филтрирања који су независни за сваки таб: 

 Датум извода од – до, 

 Организација 

 Рачун задужења на табу „Уплате“, тј. рачун одобрења на табу „Исплате“, 

 Износ 

4. Ако је корисник пријављен са организацијом која је типа 0-Република, онда су доступне 

следеће акције: 

 Детаљи – отвара се екран за преглед детаља ставке извода у зависности са ког таба се 

позива преглед детаља. 

 Историја – отвара се екран за преглед целе историје ставке извода на којој је корисник 

позициониран.  



 Додели – ако ставка извода није у статусу „Обрађен“ и није игнорисана отвара се екран 

за доделу ставке извода организацији. 

 Објави – ако је ставка извода у статусу „За обраду“ или „Одбијена додела“ отвара се 

екран објаву текуће ставке извода. 

 Експорт – систем експортује приказане ставке у Excel фајл. 

1. Ако је корисник пријављен са организацијом ДБК или ИБК онда је доступна само акција 

“Експорт” 

10. ПРЕГЛЕДИ 

Опција Прегледи омогућава следеће прегледе: 
 

 Преглед налога за плаћање – календар плаћања 

 Евиденциони рачуни 

 Приходи 

 Преглед свих ПО и ПЛ 

 Преглед несравњених ставки извода 

 Преглед неизвршених ПО и ПЛ 

 

10.1. Преглед налога за плаћање – календар плаћања 

 

Слика: Преглед налога за плаћање – календар плаћања 

 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

Функција омогућава преглед исплата из система извршења буџета, али и свих осталих налога за 

плаћање у три таба: ИСИБ исплате, Исплате и Уплате. Функционалност је доступна свим буџетским 

корисницима и Централној канцеларији, с тим што корисници могу да врше преглед својих налога 

и налоге својих подређених корисника, а Централна канцеларија види све налоге.  



Корисник бира критеријуме за претраживање независно од таба на коме се налази. Потребно је да 

изабере макар један од критерујима обележених са две звездице и затим покрене акцију Нађи. 

Екран је подељен у три таба: 

 „ИСИБ исплате“ - приказују се исплате генерисане у систему извршења буџета (ИСИБ) и  

креирани захтеви за плаћање, захтеви за ПДВ/корекцију прихода и захтеви за повраћај 

средстава; Типови исплатних налога који се приказују на овом табу су: 11-Исплата, 12–

Повраћај прихода, 13-Корекција прихода/ПДВ, 14-Сторно уплате; 

  

 „Исплате“ - приказују се сви типови исплатних налога без обзира да ли су генерисани у 

систему ИСИБ или су извршени директно са рачунима Трезора и то: 

11-Исплата, 12–Повраћај прихода, 13-Корекција прихода/ПДВ, 14-Сторно уплате и  

15-Игнорисана исплата 

 

  „Уплате“ приказују се следећи типови уплатних налога: 

1-Уплата, 3-Корекција расхода, 4-Сторно исплате и 5-Игнорисана уплата. 

 

Акције које се односе на све табове су: Детаљи и Историја. 

 Притиском на дугме „Детаљи“: 

- ако је корисник на табу „ИСИБ исплате“: 

o ако је тип документа налог за плаћање (ТД58) или захтев за плаћање (ТД50) 

позива се Преглед детаља захтева за плаћање; 

o ако је тип документа креирани захтев за повраћај или корекцију прихода (ТД52 

или ТД54) или налог за плаћање генерисан одобравањем ових захтева (ТД58) 

позива се Преглед детаља захтева за корекцију прихода / Преглед детаља 

захтева за повраћај. 

- ако је корисник на табу „Исплате“ позива се Преглед детаља налога за плаћање – исплата, 

 

- ако је корисник на табу „Уплате“ позива се Преглед детаља налога за плаћање – уплата. 

 

 

 Притиском на дугме „Историја“ позива се преглед историје одговарајућег документа: 

 Ако је налог за плаћање (ТД58) позива се Преглед историје налога за плаћање, 

 Ако је захтев за плаћање (ТД50) позива се Преглед историје захтева за плаћање, 

 Ако је захтев за повраћај/корекцију прихода позива се Преглед историје захтева 

за повраћај / Преглед историје захтева за корекцију прихода. 

10.2. Евиденциони рачуни 

10.2.1. Преглед евиденционих рачуна 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Функција преглед евиденционих рачуна позива се у менију Прегледи>Евиденциони 

рачуни>Преглед. 



На прегледу евиденционих рачуна приказана су стања истих: текући салдо, расположиви салдо, 

резервисан износ, резервисан износ за принудну наплату, лимит задужења, почетно стање и сл. 

Евиденциони рачуни могу се претраживати по извору финансирања, ЈБКЈС-у и валути. 

Слика: Преглед евиденционих рачуна 

На овом прегледу расположиве су следеће акције: 

 Детаљи – Приказује детаље евиденционог рачуна са сумарним стањем (Преглед стања 

ЕР) 

 Промет – приказује све трансакције извршене преко евиденционог рачуна 

 Историја – приказује се историја промена на евиденционом рачуну (Преглед историје 

ЕР) 
 

 Промет евиденционог рачуна 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Избором акције Промет систем отвара екран за приказ свих трансакција које су извршене преко 

изабраног евиденционог рачуна. Иницијално се приказује екран без трансакција. Потребно је 

изабрати период Датум од – Датум до и затим покренути акцију Нађи. 



Слика: Промет евиденционог рачуна 

Претрага трансакција је омогућена по следећим критеријумима: 

 Износ дугује 

 Износ потражује 

 Датум трансакција (Датум од – Датум до). Датум трансакција се односи на датум 

сравњења трансакција на одговарајући евиденциони рачун. 

 Датум обраде – датум када су трансакције обрађене 

 Тип трансакције (Уплата,Исплата,Повраћај,Корекција расхода и сл.)  

 Изнад табеле где се приказују трансакције приказује се Претходно стање евиденционог 

рачуна са лабелом “ПРЕТХОДНО СТАЊЕ“, које представља текући салдо ЕР за први 

претходни датум у односу на датум од када се тражи преглед трансакција. 

 На прегледу промета акција Детаљи даје преглед трансакције, са елементима сравњења 

исте. 

 

 Историја – преглед историје ЕР 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

Избором опције Историја систем отвара екран на коме се приказују стања ЕР по датумима сравњења 

трансакција. Преглед је сортиран по датуму стања у опадајућем редоследу. 



Слика: Преглед историје евиденционих рачуна 

Критеријуми за претрагу су Датум од и Датум до. 

На прегледу постоје две акције: 

 XML 

 Штампа 

Избором опције XML систем поново креира извод за датум на који је корисник позициониран. XML 

извод се смешта на директоријум корисника, који је унапред дефинисан. Корисник може да преузме 

новокреирани извод избором опције Прегледи>Евиденциони рачуни>Изводи. 

Избором опције Штампа корисник добија штампани извод за датум на који је позициониран. 
 

10.2.2. Изводи - Преузимање извода евиденционих рачуна 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

Извод ЕР се формира за евиденционе рачуне буџетског корисника на одабрани дан уколико је било 

дневног промета. 

Изводи у XML формату се креирају у процедури затварање дана и смештају на унапред дефинисане 

директоријуме, одакле их корисници преузимају. 



Слика: Преузимање извода евиденционих рачуна 

Критеријуми за добијање прегледа извода су: 

 Датум – унос датума је обавезан. 

 Евиденциони рачун – Корисник може да одабере један или више евиденционих рачуна.  

 

Функција омогућава преглед већ формираних извода по датуму и кориснику: 

- Корисник бира датум, а опционо може да одабере и евиденциони рачун за који жели извод. 

- Систем приказује списак доступних извода евиденционих рачуна за изабрани датум. 

- Корисник бира (један или више) евиденционих рачуна чији извод жели да преузме. Такође, 

корисник може да прегледа детаље извода ЕР у PDF формату који такође може да преузме. 

Акције које могу да се предузму су: 

 Преузми извод – овом акцијом се изабрани фајлови снимају на рачунар корисника, 

 Штампа – даје преглед изабраног извода у PDF формату. 

 

Ако је корисник одабрао опцију „Штампа“, систем формира извештај у PDF формату за одабрене 

изводе евиденционе рачуне. 

 



10.3. Преглед прихода 

Слика: Преглед прихода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

У систему извршења буџета приходи и примања евидентирају се на нивоу године, шифре буџетског 

корисникаа(ЈБКЈС), извора финансирања, подизвора финансирања, економске класификације и 

подекономске класификације (у даљем тексту приходна линија). 

Уколико се ради о приходима у валути, систем евидентира не само износ у валути, него и динарску 

противвредност истих. 

Функција Преглед прихода даје стање прихода, уплате, корекције прихода, резервисано и 

расположиво стање приходних линија. За изворе финансирање различите од 01-приходи и примања 

буџета, приликом одобравање захтева за повраћај средстава, захтева за ПДВ, корекцију прихода или 

локалне исправке прихода, увек се проверава расположиво стање приходне линије. 

Критеријуми за претрагу на Прегледу прихода су: 

ЈБКЈС, Извор и подизвор финансирања, економска и подекономска класификација, Валута и 

надређени КЈС.  

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 Детаљи - акцијом се приказује Детаљи приходне линије, 

 Промет - акцијом се приказује појединачне трансакције које су утицале на промену 

прихода, 

 Историја - акцијом се приказује Историја промене одређеног прихода тј. приходне линије. 

 Експорт – добија се Excel фајл са стањима селектованих приходних линија. 
 



10.3.1. Промет прихода 

Слика: Промет прихода 

Учесници: 

ДБК или ИБК 

 

На промету прихода приказују се све трансакције које су утицале на промену стања приходне 

линије, хронолошки по датуму сравњења. Акција Детаљи приказује детаље трансакције. 

Поље ПРЕТХОДНО СТАЊЕ ПРИХОДА приказује стање приходне линије до задатог  Датума од. 

Да би се добио преглед трансакција обавезан је унос  критеријума Датум од – Датума до и затим 

покретање акције Нађи. 

Додатни критеријуми претраге су: 

- Корекција прихода – систем приказује све трансакције које су утицале на 

смањење прихода  

- Уплате 

10.4. Преглед преузетих обавеза и плаћања 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција се користи за преглед свих захтева за креирање преузетих обавеза, преузетих обавеза, 

захтева за плаћање и захтева за корекцију прихода и повраћај средстава. 

Сваки буџетски корисник види само податке који се тичу његових захтева и својих подређених 

индиректних корисника, а организације типа 0-Република виде податке свих буџетских корисника.  

Преглед садржи 4 таба: Захтеви ПО, Обавезе, Плаћања, Корекција прихода. 

Омогућен је приказ суме за све износе по валути укупно за све филтриране редове. 

 

Таб „Захтеви ПО“ 



Слика: Преглед ПО и ПЛ – Захтеви ПО 

Систем приказује захтеве за креирање/ажурирање преузете обавезе у домаћој и страној валути у 

свим статусима. Потребно је унети макар један критерујум претраге обележен са две звездице и 

затим покренути акцију Нађи.  

Типови докумената: 

 ТД30 - Захтев за креирање ПО 

 ТД32 - Захтев за креирање ПО зарада 

 ТД34 - Захтев за промену ПО 

 ТД36 - Захтев за отказивање ПО 

 ТД38 - Захтев за прекњижавање  

 ТД42 - Захтев за креирање ПО ИБК 

 ТД44 - Захтев за креирање ПО готовине 

 ТД46 - Захтев за корекцију расхода  

 ТД48 - Захтев за корекцију расхода трансфер 

ИБК  

 ТД63 - Захтев за креирање ПО у страној валути  

 ТД65 - Захтев за промену ПО у страној валути  

 ТД67 - Захтев за отказивање ПО у страној 

валути  

 ТД86 - Захтев за прекњижавање ПО у страној 

валути 

 

Опције на овом табу су: 

 Детаљи - приказују се детаљи захтева ПО. 

 Експорт – експортују се приказани подаци у Excel фајл. 

Таб „Обавезе“ 

Слика: Преглед ПО и ПЛ – Обавезе 

 

Систем приказује преузете обавезе у домаћој и страној валути у свим статусима.  

Типови преузете обавезе



 ТД20 - Преузета обавеза 

 ТД22 - Преузета обавеза трансфер ИБК 

 ТД24 - Преузета обавеза трансфер готовине 

 ТД26 - Преузета обавеза зарада 

 ТД28 - Корекција расхода 

 ТД59 - Прекњижавање 

 ТД61 - Преузета обавеза у страној валути 

 ТД84 - Прекњижавање у страној валути 

Преглед садржи иста поља као на првом табу „Захтеви ПО“. 

Напредна претрага се врши по истим пољима и на исти начин као на првом табу „Захтеви ПО“. 

Опције на овом табу су: 

 Детаљи - приказују се детаљи преузете обавезе. 

 Експорт – експортују се приказани подаци у Excel фајл. 

Таб „Плаћања“ 

Слика: Преглед ПО и ПЛ - Плаћања 

Приказају се захтеви за плаћање у домаћој и страној валути и за конверзију у свим статусима. 

Типови докумената захтева за плаћање: 

 ТД50 – Захтев за плаћање 

 ТД110 – Захтев за плаћање у страној валути 

 ТД112 – Захтев за плаћање-конверзија у страној валути. 

Опције на овом табу су: 

 Детаљи – приказују се детаљи захтева за плаћање. 

 Експорт – експортују се приказани подаци у Excel фајл. 

  



Таб „Корекција прихода“ 

Слика: Преглед ПО и ПЛ – Корекција прихода 

Приказују се захтеви за повраћај средстава и корекцију прихода у свим статусима (тип документа 

ТД52 и ТД54). 

Преглед садржи иста поља као на првом табу „Захтеви ПО“ осим следећих поља: 

 Износ ИНО = ино износ захтева 

 Словна ознака валуте  

Омогућена је напредна претрага (за текстуална поља иницијални оператор претраге је „Садржи“, а 

за нумеричка поља је „=“) по истим пољима као на првом табу „Захтеви ПО“ осим по следећим: 

 Програм 

 Пројекта 

 Функција 

 Валута – увек је домаћа валута (РСД). 

Опције на овом табу су: 

 Детаљи – приказују се детаљи захтева за повраћај средстава / корекцију прихода,  позива се 

Преглед захтева за повраћај. 

 Експорт – експортују се приказани подаци у Excel фајл. 

10.5. Преглед несравњених ставки извода 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција се користи за преглед несравњених ставки извода. Преглед се даје на нивоу буџетског 

корисника. На прегледу се за сваког буџетског корисника приказују: број и износ несравњених 

уплата ,број и износ несравњених исплата, број и износ одбијених налога. 

Преглед се посебно користи приликом затварања буџетске године као контролни преглед да ли су 

се стекли услови за затварање буџетске године односно да ли су све ставке извода сравњење. 

Сваки буџетски корисник види своје несравњене ставке извода и својих подређених индиректних 

корисника, а Централна канцеларија види несравњене ставке свих буџетских корисника. За 

Централну канцеларију као посебне редове приказују се и број недодељених  и објављених ставки 

извода на следећи начин: 

- Недодељене и несравњене ставке извода (у статусу „За обраду“) приказују се  у сумарном 

износу по валути извода (као један ред по валути). Код њих у називу организације стоји 

„Недодељене ставке“. 

- Објављене ставке извода (у статусу „Објављен“) приказују се у сумарном износу по валути 

извода (као један ред по валути). Код њих у називу организације стоји „Објављене ставке“. 



 

Слика: Преглед несравњених ставки извода 

Кораци:  

1. Са менија “Прегледи“ бира се опција „Преглед несравњених ставки извода“. 

2. Доступне акције: 

 Уплате – позива се преглед конкретних уплата: 

o Ако је организација из изабраног реда једнака организацији са којом је 

корисник пријављен на систем, добија се преглед непрепознатих уплата те 

организације. Све акције на том екрану су доступне у складу са овлашћењима 

корисника. 

o Ако је организација из изабраног реда подређени ИБК у односу на 

организацију са којом је корисник пријављен, добија се преглед 

непрепознатих уплата изабраног ИБК. 

o Уколико је корисник пријављен са организацијом типа 0-Република, а 

организација из изабраног реда је организација буџетског корисника, добија 

се преглед непрепознатих уплата тог буџетског корисника.. Од акција на том 

екрану доступне су само акције за преглед детаља и штампу. 

 Исплате - за текућу организацију добија се Преглед непрепознатих исплата. Уколико 

је организација са реда једнака организацији са којом је кориснк пријављен, на 

прегледу непрепознатих исплата омогућене су акције за сравњивање ставке извода ако 

корисник има одговарајућа овлашћења. У супротном доступне су само акције за 

преглед детаља и штампу. 

 Одбијени ПП налози – за текућу организацију позива се Преглед одбијених и 

сторнираних налога без могућности измене или отказивања налога. 

 Додели уплате – за текућу организацију позива се Групна додела несравњених ставки 

извода. Акција је доступна овлашћеним лицима из Централне канцеларије. 

 Додели исплате - за текућу организацију позива се Групна додела несравњених ставки 

извода. Акција је доступна овлашћеним лицима из Централне канцеларије 

10.6. Преглед неизвршених преузетих обавеза и плаћања 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Преглед даје сумарни приказ неизвршених преузетих обавеза и плаћања по буџетским корисницима 

и могућност групног отказивања истих. Један је од контролних прегледа приликом затварања 

календарске године. 

Акција на прегледу Детаљи даје појединачни преглед захтева по типовима докумената и омогућава 

њихово групно отказивање.Типови докумената који се могу групно отказати су: захтеви за креирања 

ПО, преузете обавезе, плаћања, зараде и захтеви за корекцију прихода. 



Сваки буџетски корисник види само податке који се тичу његових захтева, а ако има подређене 

кориснике и захтеве својих подређених индиректних корисника. Централна канцеларија види 

податке свих буџетских корисника. 

Слика: Преглед нереализованих захтева и неизвршених преузетих обавеза 

Кораци:  

1. Са менија „Прегледи“ бира се опција „Преглед неизвршених ПО и ПЛ“. 

2. Систем пребројава и сумира износ захтева за организацију, валуту и тип документа. Ако је 

у питању домаћа валута онда се узима у обзир тип документа за домаћу валуту. Ако је у 

питању страна валута онда се пребројавање и сумирање ради за тип документа у страној 

валути. 

3. Притиском на дугме „Детаљи“ корисник има могућност да прегледа списак докумената за 

организацију и валуту на којој је позициониран.  

4. Преглед садржи 5 табова: 

 Захтеви ПО 

 Обавезе 

 Плаћања 

 Зараде 

 Корекције 

 

Таб „Захтеви ПО“ 

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО – Захтеви ПО 

o Приказују се неизвршени захтеви за креирање/ажурирање преузете обавезе  

o Напредна претрага се врши по шифри збирног налога, рачуну одобрења 

(примаоца), износу, типу документа и статусу. 

o Опције на овом табу су: 

 Детаљи - приказују се детаљи захтева за креирање ПО. 

 Откажи – отказују се селектовани захтеви за креирање/ажурирање ПО. 

 

 



 

 

 

Таб „Обавезе“ 

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО – Обавезе 

o Приказују се неизвршене преузете обавезе 

o Напредна претрага се врши по броју збирног налога, рачуну одобрења (примаоца), 

износу, типу документа и статусу. 

o Опције на овом табу су: 

 Детаљи - приказују се детаљи преузете обавезе. 

 Откажи – отказују се селектоване преузете обавезе. 

Таб „Плаћања“ 

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО- Плаћања 

o Приказају се нереализовани захтеви за плаћање. 

o Шифре буџетске класификације се приказују на основу доминантне ставке захтева 

за плаћање. 

o Корисник има могућност да одабере сва филтрирана плаћања одједном или 

појединачно (чек бокс „Избор“). 

o Опције на овом табу су: 

 Детаљи – приказују се детаљи захтева за плаћање. 

 Откажи – отказује се селектовани захтеви 



 

 

 

Таб „Зараде“ 

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО - Зараде 

o Приказују се збирни налози за плаћање – зараде у статусу „Одобрен“ који су 

типа: 

 40 – Збирни налог за плаћање  зараде и 

 70 – Збирни налог за плаћање зараде  ИБК 

o Збирни налог је у статусу „Одобрен“, захтеви за плаћање су у статусу „Одобрен“ 

и налози за плаћање у статусу „За плаћање“ или у статусу „Чека на плаћање“. 

o Збирни налози се могу претраживати по шифри збирног налога 

o Опције на овом табу су: 

 Откажи – систем врши отказивање  селектованих збирних налога. 

 

Таб „Корекција прихода“ 

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО – Корекције прихода 

o Приказују се нереализовани захтеви за повраћај средстава и корекцију прихода (тип 

документа ТД52 и ТД54)  

o Напредна претрага се врши по рачуну одобрења (примаоца), износу, типу 

документа и статусу. 

o Опције на овом табу су: 

 Детаљи – приказују се детаљи захтева за повраћај средстава / 

корекцију прихода. 

 Откажи – отказују се селектовани захтеви. 

 



11. ПОМОЋНА КЊИГА 

11.1. Књижења 

11.1.1. Врста књижења  

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава преглед врсте књижења. Свака врста књижења дефинише како ће шема 

књижења изгледати за одабрани тип документа тј. дефинише услове књижења као и одређена 

подразумевана конта. Врсте књижења се дефинишу на почетку књижења у систем. Уколико се нека 

од врста већ користи у шеми књижења и за њу постоје прокњижене трансакције у систему, тада се 

она не сме ни мењати ни брисати, већ се само може поставити као неактивна. 

Функција се позива избором у менију Помоћна књига > Књижења > Врста књижења. 

Приликом отварања ове екранске форме приказују се само врсте књижења које су активне. 

Корисник може на напредној претрази да изабере вредност (Да/Не) у пољу „Активан“ у зависности 

да ли жели да види активне или неактивне врсте књижења. 

 

 

 
Слика: Врсте књижења 

 

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције: 

 Додај - акцијом се отвара екранска форма где је могуће унети нову врсту књижења, 

 Промени - акцијом се отвара екранска форма где је могуће променити изабрану врсту 

књижења, 

 Детаљи - акцијом се отвара екранска форма са приказом детаља изабране врсте књижења, 

 Назад - корисник се враћа на претходни екран. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Врсте књижења: 

Рбр Шифра 

врсте 

књижења 

 

Назив врсте књижења 

 

Опис 

1 10 Одлазно плаћање Користи се за класу 4 и 5. 

2 20 Долазно плаћање ЕК Користи се за класу 7,8 и 9. 

3 30 Долазно плаћање - непрепознато Књиже се непрепознате уплате. 

4 40 Одлазно плаћање - непрепознато Књиже се непрепознате исплате. 

5 50 Затев за ПДВ корекција пореза Корекција ПДВ 

6 60 Одлазно плаћање – враћање уплате Враћање уплате која није препозната као приход. 

7 70 Одлазно плаћање – само плаћање Користи се за класу 6. 

8 80 Пренос средстава са извора 10 на 11  

9 90 Трансакције иницијално баланса - Држава 13  

10 100 Трансакције иницијално баланса - БК Држава 13  

11 110 Трансакције иницијално баланса - Држава 14  

12 120 Трансакције иницијално баланса - БК 14  

13 130 Трансакције иницијално баланса - Држава 15  

 

 

 Унос врсте књижења  

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава унос нове врсте књижења. Само одређени корисници могу извршити унос нове 

врсте књижења, тј. корисници са посебним правом/привилегијом.  

 

 
Слика: Унос врсте књижења 

 

 



Кораци:  

1. Корисник врши избор на менију Помоћна књига > Књижења > Врста књижења, 

2. Систем приказује екранску форму Врста књижења – листа и претрага, 

3. Корисник покреће акцију Додај, 

4. Систем отвара екранску форму са могућношћу уноса и дефинисања вредности у свим пољима 

ове екранске форме, 

5. Корисник уноси вредности за нову врсту књижења, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

7. Систем снима унете податке тј. креира нову врсту књижења. 

 

 Промена врсте књижења  

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава промену врсте књижења, али само ако није још увек додељена некој шеми 

књижења. Уколико је врста књижења већ додељена некој шеми књижења тада се она не може 

мењати већ се може само поставити као неактивна. Уколико корисник покуша да промени неко 

друго поље, појављује се порука да промена није могућа. Као и код креирање и промену могу 

вршити само корисници са посебним привилегијама. 

 

 

Слика: Промена врсте књижења 

 



 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор на менију Помоћна књига > Књижења > Врста књижења, 

2. Систем приказује екранску форму Врста књижења – листа и претрага, 

3. Корисник покреће акцију Промени за изабрану врсту књижења, 

4. Систем отвара екранску форму Детаљи врсте књижења са могућношћу промене, 

5. Корисник покреће акцију Потврди, 

6. Систем снима унете податке. 

 

11.1.2. Тип документа књижења  

 Преглед типа документа књижења 

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава кориснику преглед, креирање и промену Типа документа књижења. Тип 

документа књижења је функција којом за одређен тип документа прво додељујемо врсту књижења. 

Врста књижења садржи основна подешавања за књижење и свакој врсти књижења додељене су 

шеме књижења. Функција се позива избором у менију Помоћна књига > Књижења > Тип 

документа књижења. 

Преглед типа документа садржи листу где се приказују основне информације о додели, а притиском 

на дугме Преглед се могу видети детаљи везе између Типа документа и Врсте књижења. 

 

 
Слика: Тип документа књижења 

 

На прегледу Тип документа књижења могу се покренути следеће акције: 

 Преглед - кориснику се приказује екранска форма са детаљима изабраног типа документа 

књижења, 

 Креирај - кориснику се отвара екранска форма на којој се може креирати веза између типа 

документа и врсте књижења, 



 Промени - кориснику се отвара екранска форма и омогућава се промена доделе само ако за 

овај тип документа, врсту књижења и њој додељене шеме књижење нема креираних 

трансакција. 
 

 Унос типа документа књижења 

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава кориснику да одређеном типу документа књижења додели врсту књижења. 

 

 
Слика: Креирање типа документа књижења 

 

Кораци:  

1. Корисник са Прегледа типа документа књижења покреће акцију Креирај, 



2. Систем приказује екранску форму на којој омогућава кориснику унос елемената везе, 

3. Систем аутоматски у поље Непрепозната уплата-исплата уписује подразумевану вредност 

Не, 

4. Систем врши проверу да ли за тај тип документа већ постоји креирана веза. Уколико постоји 

систем приказује грешку „За унети тип документа и врсту књижења је већ креирана веза. 

Молим Вас унесите другу врсту књижења или коригујте већ креирану везу“, 

5. Корисник покреће акцију Потврди, 

6. Систем снима унете податке. 

 

 Промена типа документа књижења 

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава промену везе између Типа документа и врсте књижења. 

 

Кораци:  

1. Корисник са Прегледа типа документа књижења покреће акцију Промени, 

2. Систем приказује екранску форму на којој омогућава кориснику промену елемената везе и 

то само под условом да за наведену везу тј. да за овај тип документа и њој додељену врсту 

књижења и шему књижења не постоји креирана трансакција, 

3. Корисник покреће акцију Потврди, 

4. Систем снима унете податке. 
 

11.1.3. Шеме књижења 

 Преглед шема књижења 

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава преглед шема књижења. Свака обавеза, плаћање, уплате, корекције расхода, 

корекције прихода и све трансакције у систему се морају прокњижити. Да би се трансакције 

исправно прокњижиле мора се дефинисати шема књижења. У шеми књижења се одређују конта 

главне књиге на којима ће се књижити (расходи, приходи, обавезе, потраживања итд) и правила по 

којима се одређују критеријуми коришћења.  

Функција се позива избором у менију Помоћна књига > Књижења > Шема књижења. Корисник 

може да унесе критеријуме претраге и затим покрене акцију Нађи да би се приказала листа шема 

књижења. 

 



 
Слика: Шеме књижења 

 

 

На екранској форми Шеме књижења могу се покренути следеће акције: 

 Додај - акција се користи за креирање нове шеме књижења. Након покретања ове акције 

отвара се екранска форма у којој корисник уноси вредности тј. дефинише нову шему 

књижења. 

 Промени - акција којом корисник врши промену само одређених података на шеми 

књижења.  

 Детаљи - акција којом корисник отвара екранску форму са могућношћу само прегледа 

детаља изабране шеме књижења, 

 Копирај - акција којом корисник креира нову шему књижења са свим елементима шеме са 

које покреће ову акцију тј. прави њену копију и након тога мења потребна поља, 

 Верзије - акција којом корисник отвара екранску форму са приказом верзија шеме књижења,

             

Претрага на овој екранској форми је дозвољена по следећим пољима: 

 Шифра врсте књижења – кориснику се омогућава избор са листе вредности која садржи све 

информације из шифарника врсте књижења,  

 Валута – кориснику се омогућава избор са листе вредности свих валута, 

 ЈБКЈС – кориснику се омогућава претрага по шифри ЈБКЈС који је извршио креирање шеме 

књижења, 

 Шифра извора финансирања - кориснику се омогућава претрага по извору финансирања што 

значи да се кориснику приказују све шеме књижења дефинисане за унети извор 

финансирања, 

 Шифра функције - кориснику се омогућава претрага по шифри функције што значи да се 

кориснику приказују све шеме књижења дефинисане за унету функцију, 

 Шифра економске класификације - кориснику се омогућава претрага по унетој економској 

класификацији што значи да се кориснику приказују све шеме књижења дефинисане за 

унету економску класификацију. 

 Врста корисника – кориснику се омогућава избор са листе вредности која садржи: Правно 

лице, Предузетник, Корисник јавних средстава, Огранак страног правног лица,  Физичко 

лице. 



 

 Преглед верзија шеме књижења  

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава преглед свих до сада креираних верзија шема књижења, за одређену шему 

књижења. 

 

Кораци:  

1. Корисник са Прегледа шеме књижења покреће акцију Верзије за изабрану шему књижења, 

2. Систем приказује листу Верзија шема књижења за одговарајућу шему књижења, 

3. Корисник може прегледати детаље верзије шеме књижења притиском на акцију Детаљи, 

4. Притиском на акцију Назад корисник се враћа на претходни екран. 
 

 Унос шеме књижења  

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава унос нове шеме књижења на већ постојећу врсту књижења. Унос нове шеме 

књижења се врши на Прегледу шема књижења покретањем акције Додај.  

 

 
Слика: Унос шеме књижења 

 

 

Кораци:  

1. Корисник на екранској форми Шеме књижења покреће акцију Додај, 



2. Систем приказује екранску форму Шема књижења где кориснику омогућава унос података у 

свим пољима, 

3. Корисник уноси податке (на свим пољима где је предвиђено приказује се листа вредности, 

обавезна поља су означена звездицом), 

4. Корисник покреће акцију Потврди, 

5. Систем креира нову шему књижења. 
 

 Промена шеме књижења/креирање нове верзије шеме књижења 

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава измену постојеће шеме књижења. Измена постојеће шеме књижења 

подразумева да корисник може извршити измену свих поља која су и била дозвољена при креирању 

исте.  

Измена шеме књижења је процес креирања нове верзије исте шеме књижења. Овај процес 

подразумева да систем на постојећој верзији постави датум до - датум кад се врши измена, а нову 

креира као нову верзију и поставља датум од - датум креирање верзије.  

Само један корисник у једном тренутку може вршити измену шеме књижење. Уколико неки други 

корисник покуша да мења исту шему књижења тада се њему појављује порука да је шема књижења 

блокирана од стране другог корисника. 

 

 
Слика: Промена шеме књижења 

 

Кораци:  

1. Корисник на екранској форми Шеме књижења врши избор шеме књижења коју жели да 

промени, 

2. Корисник покреће акцију Промени, 

3. Систем врши проверу да ли је изабрана шема књижења већ у режиму измене, 

Ако јесте приказује поруку:  



„Шема књижења је блокирана од стране другог корисника“ 

Ако није: 

Кориснику се омогућава измена података на изабраној шеми књижења. 

4. Систем приказује изабрану шему књижења и омогућава кориснику измену свих поља, 

5. Корисник врши измену одређених поља, 

6. Корисник покреће акцију Потврди, 

 

 Направи копију шеме књижења  

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава креирање нове шеме књижења на основу постојеће. Овим начином уноса нове 

шеме књижења се кориснику убрзава рад. 

 

Кораци:  

1. Корисник на екранској форми Шеме књижења покреће акцију Копирај за изабрану шему 

књижења, 

2. Систем отвара нову екранску форму и  прави копију података шеме књижења са које је 

корисник покренуо ову акцију, 

3. Корисник врши измену одређених поља, 

4. Корисник покреће акцију Потврди, 

5. Систем креира нову шему књижења. 
 

11.1.4. Тестирање шеме књижења  

Учесници: 

УТ 

 

Функција тестирање шеме књижења се користи да се за одређену економску класификацију и/или 

организацију и/или извор финансирања и/или функцију и/или уплатни рачун и/или валуту пронађе 

шема књижења дефинисана у систему.  

При отварању екранске форме кориснику се приказује празна листа. Уколико корисник не унесе 

ниједан критеријум за претрагу већ покрене акцију Нађи систем ће тада приказати све шеме 

књижења дефинисане у систему. У супротном ће дати шеме књижења које задовољавају унете 

критеријуме. 

 



 
Слика: Тестирање шеме књижења 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор у менију Помоћна књига > Књижења > Шема књижења 

тестирање, 

2. Систем приказује екранску форму Тестирање шеме књижења, 

3. Корисник уноси податке за тестирање тј. проналажење шеме књижења, 

4. Корисник покреће акцију Нађи, 

5. Систем приказује све пронађене шеме књижења за унети критеријум. 

6. Корисник притиском на дугме Детаљи отвара нову екранску форму са детаљима шеме 

књижења. 

11.1.5. Шема књижења грешке 

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава преглед грешака шеме књижења тј. преглед докумената за које се није могла 

креирати трансакција како за излазна документа тако и за улазна документа. Функцијом се 

омогућава преглед грешке зашто се за неки документ није могла креирати трансакција било да је 

преузета обавеза, корекција расхода, прекњижавање, уплата и слично. За одређени тип документа у 

систему се креира прво трансакција тј. формирају се ставови за књижење па се тек након тога за тај 

дан креира збирни налог главне књиге. 

 



 
Слика: Грешке шема књижења 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор у менију Помоћна књига > Књижења > Шема књижења грешке, 

2. Корисник опционо уноси критеријуме претраге и покреће акцију Нађи, 

3. Систем приказује листу грешака шема књижења. 
 

11.1.6. Преглед трансакција 

Учесници: 

УТ 

 

Функција се користи за преглед свих трансакција креираних у систему / креираних књижења у 

аналитици. На овом прегледу корисник може погледати све детаље трансакција. Корисник на овом 

прегледу не може вршити никакве измене.  

 

Трансакције се креирају за сваки документ (који се књижи) коришћењем шема књижења. Да би се 

одређени документ прокњижио потребно је да је исти додељен типу документа књижења. 

 

 
Слика: Преглед трансакција 



 

 

На екранској форми Преглед трансакција се могу покренути следеће акције: 

 Детаљи - акцијом се отвара екранска форма са детаљима изабране трансакције, 

 Експорт - акцијом се приказани подаци експортују у Excel фајл. 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор у менију Помоћна књига > Књижења > Преглед трансакција, 

2. Систем приказује листу трансакција. 

3. Корисник на приказаној екранској форми може покренути одређене акције за преглед детаља. 

 

 
Слика: Преглед детаља транскације 

 

На Прегледу детаља трансакције се могу покренути следеће акције: 

 Детаљ ПО - акцијом се отвара екранска форма са детаљима преузете обавезе, 

 Преглед извода - акцијом се отвара екранска форма са прегледом извода, 

 Детаљ ЕР - акцијом се отвара екранска форма са прегледом ЕР, 

 Детаљ ЗПЛ - акцијом се отвара екранска форма са детаљима захтева за плаћање, 

 Детаљ корисника - акцијом се отвара екранска форма са прегледом детаља корисника, 

 Детаљи - акцијом се отвара екранска форма са прегледом детаља налога за плаћање, 

 Назад - акцијом се корисник враћа на претходну екранску форму. 
 

11.2. Аналитика 

11.2.1. Преглед аналитике 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција се користи за преглед стања по економским класификацијама од најнижег до највишег 

нивоа. Економске класификације тј. контни план се уређује Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Контним планом су утврђене 

бројчане ознаке и називи конта по којима су корисници средстава обавезни да у књиговодству 



исказују имовину, обавезе, изворе средстава, приходе и друга примања, расходе и друге издатке као 

и финансијски резултат. 

Функција се позива избором у менију Помоћна књига > Аналитика > Преглед аналитике. 

 

 
Слика: Преглед аналитике 

 

Контни план сачињавају: 

 Класе, 

 Категорије, 

 Групе, 

 Синтетичка конта, 

 Аналитичка конта и  

 Субаналитичка конта. 

 

Корисници средстава су обавезни да пословне промене у буџетском рачуноводству воде по 

прописаним шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у Контном плану. 

Све трансакције у ИСИБ-у морају бити евидентиране на субаналитчком конту и морају бити 

укључене у овом прегледу. 

Пример за класу 000000 и за њену категорију,групу, синтетику, аналитику и субаналитику: 

 

1  Класа 000000 (економска класификација на првом нивоу) 

2  Категорија 010000 (економска класификација на другом нивоу) 

3  Група 011000 (економска класификација на трећем нивоу) 

4  Синтетика 011100 (економска класификација на четвртом нивоу) 

5  Аналитика 011110 (економска класификација на петом нивоу) 

6  Субаналитика 011111 (економска класификација на шестом нивоу) 

 

Преглед аналитике помоћне књиге је тако организован да се од првог нивоа корисник одређеним 

акцијама спушта до промета појединачних трансакција на најнижем нивоу економске 

класификације тј. субаналитике на којој је и извршено књижење трансакције.  

 

 

На екранској форми Преглед аналитике се могу покренути следеће акције: 



 Категорија - акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по категоријама за изабрану 

класу, 

 Експорт - акцијом се приказани подаци експортују у Excel фајл. 
 

На екранској форми Преглед стања по Категоријама се могу покренути следеће акције: 

 Група - акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по групама за изабрану категорију, 

 Класа - акцијом се корисник враћа на Преглед стања по класама, 

 Експорт - акцијом се приказани подаци експортују у Excel фајл. 
 

На екранској форми Преглед стања по Групама се могу покренути следеће акције: 

 Синтетика - акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по синтетикама, 

 Категорија - акцијом се корисник враћа на Преглед стања по категоријама, 

 Експорт - акцијом се приказани подаци експортују у Excel фајл. 
 

На екранској форми Преглед стања по Синтетикама се могу покренути следеће акције: 

 Аналитика - акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по аналитикама, 

 Група - акцијом се корисник враћа на Преглед стања по групама, 

 Експорт - акцијом се приказани подаци експортују у Excel фајл. 
 

На екранској форми Преглед стања по Аналитикама се могу покренути следеће акције: 

 Субаналитика - акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по субаналитикама, 

 Синтетика - акцијом се корисник враћа на Преглед стања по синтетикама, 

 Експорт - акцијом се приказани подаци експортују у Excel фајл. 
 

На екранској форми Преглед стања по Субаналитикама се могу покренути следеће акције: 

 Књижење - акцијом се отвара екранска форма Преглед помоћне књиге – листа конта, 

 Економска шифра / шифра извора - акцијом се отвара екранска форма Преглед по 

економској шифри и извору финансирања, 

 Аналитика - акцијом се корисник враћа на Преглед стања по аналитикама, 

 Експорт - акцијом се приказани подаци експортују у Excel фајл. 
 

 Преглед помоћне књиге – листа конта 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција Преглед помоћне књиге – листа конта се покреће акцијом Књижење на Прегледу стања 

по Субаналитикама и користи се за преглед свих трансакција које су се извршиле у корист 

организације и на конту који је претходно рашчлањен на Прегледу аналитике – Помоћна књига до 

последњег шестог нивоа. 

 



 
Слика: Преглед помоћне књиге – листа конта 

 

11.2.2. Претрага аналитике 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција се користи за брзо проналажење неког одређеног конта, трансакције, документа ГК, 

уплате, исплате, документа обавеза/потраживања или банкарског извода у одабраној години по 

њиховој идентификацији у оквиру Помоћне књиге. 

 

 
Слика: Претраживање помоћне књиге 

 

Кораци:  

1. Корисник врши избор са менија Помоћна Књига >Аналитика > Претрага аналитике, 

2. Систем приказује екранску форму Претражи, 

3. Корисник врши избор типа податка за поље Одаберите претрагу. То поље има листу вредности 

и то: 

 Број конта, 

 Трансакција, 

 Збирни налог ГК, 

 Шифра документа обавезе/потраживања, 

 Корекције прихода, 

 Исплата, 

 Уплата, 

 Шифра плаћање по изводу, 



 Извод банке. 

4. Корисник за наведени тип уноси податак у пољу за претрагу, 

5. Корисник покреће акцију Претражи, 

6. Систем у зависности од типа, а на основу унете вредности за тај тип приказује резултат 

претраге. 

12. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЕР 

Захтев за пренос средстава евиденционих рачуна се користи на почетку нове буџетске 

године за пренос почетних стања евиденционих рачуна. Предвиђено је да захтеве уносе буџетски 

корисници, а одобрава их Централна канцеларија. 

Буџетски корисник на захтеву дефинише евиденционе рачуне са којих врши пренос 

средстава, износ преноса и евиденциони рачун на који врши пренос. 

Износ за пренос који се уноси у ставкама захтева може бити позитиван када се пренос врши 

са евиденционог рачуна на терет на евиденциони рачун у корист. Уколико је износ преноса 

негативан смер је обрнут, тј. пренос се врши са евиденционог рачуна у корист на евиденциони рачун 

на терет. 

У случају када се врши пренос неутрошених средстава из претходне године не врши се 

ажурирање салда евиденционог рачуна на терет, тј. рачуна из претходне године нити се ова 

трансакција приказује на промету евиденционог рачуна.  

Салдо евиденционог рачуна на који се преносе средства, тј. рачуна из нове године се 

ажурира и трансакција се приказује на промету евиденционог рачуна. 

Расположиви износ евиденционог рачуна код преноса средстава ЕР се израчунава на следећи начин: 

Расположиви износ = (Кумулативно потражује + Дневно потражује) 

        - (Кумулативно дугује + Дневно дугује) 

        - (Резервисано + ПН Резервисано) – Износ преноса 

 

Постоје следећи типови захтева за пренос средстава ЕР: 

 

1. Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године 

2. Захтев за прерасподелу стања ЕР 

3. Захтев за евидентирање средстава ЕР 

 

Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године уноси корисник када врши пренос 

неутрошених средстава евиденционих рачуна из претходне године на евиденционе рачуне преноса 

у наредну годину. У случају да је организација угашена у наредној години, пренос неутрошених 

средстава њених евиденционих рачуна на нову организацију урадиће Централна канцеларија по 

захтеву угашене организације. Пренос се врши на основу унапред дефинисаних извора преноса у 

шифарнику Извори преноса.. 

Захтев за прерасподелу салда евиденционих рачуна се користи у следећим случајевима: 

 када ДБК прерасподељује неутрошена средства из претходне године са својих 

евиденционих рачуна на евиденционе рачуне својих ИБК (на пример Министарство 

правде); 

 када буџетски корисник прерасподељује средства између евиденционих рачуна на 

које су пренета неутрошена средства из претходне године; 

 када буџетски корисник врши пренос средстава на евиденциони рачун другог 

корисника. 



Пренос се врши у оквиру истог извора финансирања који представља неки од дефинисаних 

извора преноса (13,15...). Услов је да је буџетски корисник најпре пренео средства из претходне 

године на своје евиденционе рачуне преноса у наредну годину. 

У шифарнику Извори преноса дефинише се за сваки извор одговарајући извор преноса, ако 

се средства са тог извора преносе у наредну годину. 

Такође, у шифарнику подизвора постоји колона „Подизвор преноса“ која представља 

подизвор у оквиру извора преноса на који ће се средства пренети.  

Пре него што се затвори буџетска година, услов је да неутрошена средства тј. салда свих 

евиденционих рачуна из претходне године буду пренета на одговарајуће евиденционе рачуне за 

наредну годину (рачуни преноса). 

12.1. Преглед преноса средстава ЕР 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед пренетих неутрошених средстава из претходне године тј. преглед 

прерасподеле стања ЕР. Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године, тј. за прерасподелу 

стања ЕР мора бити у статусу „Одобрен“.  

Систем даје приказ у три  таба у односу на тип захтева за пренос средстава ЕР: 

 Пренос из прет.год. : ТД100 – Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године 

 
Слика: Преглед преноса средстава ЕР – пренос из претходне године 

 Прерасподела : ТД102 – Захтев за прерасподелу стања ЕР и  

 Евидентирање:  ТД104  - Захтев за евидентирање средстава ЕР. 



Слика: Преглед преноса средстава ЕР - прерасподела 

Кориснику су на располагању акције: 

 Детаљи – систем отвара екран Преглед ставки захтева за пренос средстава ЕР у коме за 

изабрани евиденциони рачун приказује ставке захтева за пренос средстава ЕР  

 Експорт – систем експортује филтриране редове у Excel фајл. 

 

12.1.1. Преглед ставки захтева за пренос средстава ЕР 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед ставки захтева за пренос неутрошених средстава из претходне године,  

преглед прерасподеле стања ЕР или преглед ставки захтева за евидентирање средстава ЕР. 

Приказују се само захтеви у статусу Одобрен. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа преноса средстава ЕР притиском на дугме Детаљи. 

2. Приказују се ставке захтева код којих је евиденциони рачун на терет једнак евиденционом 

рачуну на коме је корисник био позициониран на претходном екрану. 

3. Подразумевано сортирање података је по датуму одобравања у растућем редоследу, али 

корисник има могућност да изврши сортирање по свим приказаним пољима. 

4. Омогућено је претраживање по следећим пољима: 

 Број ЕР у корист 

 Датум одобравања 

5. Кориснику су на располагању акције: 

 Захтев – систем отвара екран у коме за изабрану ставку захтева приказује детаље целог 

захтева. 

 Експорт – систем експортује филтриране редове у Excel фајл. 



 
Слика: Преглед ставки захтева за пренос средстава ЕР 

 

12.2. Преглед захтева за пренос средстава евиденционог рачуна 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

Функција омогућава преглед захтева за пренос средстава евиденционих рачуна из претходне године, 

захтева за прерасподелу средстава евиденционих рачуна или захтева за евидентирање средстава ЕР. 
 
 

 
Слика: Преглед захтева за пренос средстава ЕР – листа и претрага 

Кораци:  

1. Функција се позива избором у менију Пренос средстава ЕР > Преглед захтева за пренос 

средстава ЕР. 

2. Критеријум за претрагу Тип документа омогућава и избор осталих типова захтева за преглед. 

3. Ако је тип организација са којом је корисник пријављен 0-Република (Централна 

канцеларија), онда корисник може да види све захтеве. У супротном, корисник види само 

захтеве организације са којом је пријављен за рад. 

4. Могуће је претраживање података на основу следећих филтера: 

 ЈБКЈС - Шифра организације 

 Извор финансирања 

 Датум креирања 

 Датум одобравања 

 Тип документа 

 Статус 



 Напомена 

5. Могуће је сортирати податке по било ком пољу на прегледу. 

6. Кориснику су на располагању следеће акције: 

 Детаљи – систем приказује детаље изабраног захтева и његових ставки. 

 Промени – корисник мења захтев и може да брише ставке захтева, дугме је активно 

само за захтеве у статусу „Креиран“. 

 Овери – систем оверава захтев и самим тим резервише средства на евиденционом 

рачуну, дугме је активно само за захтеве у статусу „Креиран“. 

 Откажи – систем отказује захтев у целости, дугме је активно само за захтеве у 

статусу „Креиран“. 

 Историја – систем приказује историју промена захтева. 

 

12.2.1. Преглед детаља захтева за пренос средстава евиденционог рачуна  

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед детаља захтева за пренос средстава евиденционих рачуна. 

Слика: Преглед захтева за пренос средстава ЕР - детаљи 

На прегледу систем приказује следећа поља захтева за пренос средстава ЕР: 

 

Заглавље захтева:

 Број захтева 

 Година 

 Организација 

 Извор финансирања 

 Укупан износ преноса 

 Валута 

 Разлог одбијања 

 Тип документа 

 Статус 

 Напомена 

 Датум креирања 

 Датум последње промене 

 Променио 

 Ставке захтева: 

 Број ставке 

 Година ЕР 

 Број ЕР на терет 

 Година ЕР 

 

 

 ЈБКЈС у корист 

 Број ЕР у корист 

 Назив ЕР у корист 



 Износ преноса  Напомене

Омогућено је претраживање ставки захтева на основу следећих филтера: 

 Број ЕР на терет 

 Број ЕР у корист 

 Износ преноса 

Могуће је сортирати ставке захтева по било ком пољу на прегледу. 

12.2.2. Промена захтева за пренос средстава евиденционог рачуна 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава промену захтева за пренос средстава евиденционих рачуна. 

Могуће је изменити податке на заглављу захтева, а ставке захтева могу да се мењају или обришу. 

Захтев може да се мења све док је у статусу „Креиран“. Након тога могуће је само отказати захтев у 

целости.  

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа захтева за пренос средстава ЕР притиском на дугме 

Промени. 

2. Систем приказује детаље захтева. 

3. Корисник на заглављу захтева може да промени само напомену. 

4. У ставкама захтева корисник може да промени сва поља по правилима која важе и на уносу 

захтева (дугме „Промени“). Дозвољено је брисање ставки захтева (дугме „Обриши“), такође 

може да копира постојећу ставку захтева (дугме „Копирај“). 

5. Притиском на дугме „Потврди“ систем чува измене и захтев остаје у статусу „Креиран“. 

Систем отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. На тај начин корисник у листи види 

свој захтев. 

6. Притиском на дугме „Назад“ корисник одустаје од промене захтева, систем не чува измене 

захтева и отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. 

 

12.2.3. Овера захтева за пренос средстава евиденционог рачуна 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава оверу захтева за пренос средстава евиденционих рачуна. 

Овера захтева подразумева верификацију захтева тако да износ преноса не сме бити већи од 

расположивог износа евиденционог рачуна са кога се средства преносе. Да бисте могли да оверите 

захтев он мора претходно да буде у статусу „Креиран“. 

 

 

Кораци:  
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1. Функција се позива са Прегледа захтева за пренос средстава ЕР притиском на дугме 

„Овери“. 

2. Систем приказује детаље захтева. 

3. Кориснику су на располагању две акције: Овери и Назад. 

4. Притиском на дугме „Овери“ извршава се провера пословних правила и систем мења статус 

захтева у „Оверен“. 

5. Притиском на дугме „Назад“ корисник одустаје од овере захтева, систем не предузима 

никакве акције над захтевом и отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. 

12.2.4. Отказивање захтева за пренос средстава евиденционог рачуна 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава отказивање захтева за пренос средстава евиденционих рачуна. Захтев се 

отказује у целости и може се отказати док је у статусу „Креиран“. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа захтева за пренос средстава ЕР притиском на дугме 

„Откажи“. 

2. Систем приказује детаље захтева. 

3. Кориснику су на располагању две акције: Откажи и Назад. 

4. Притиском на дугме „Откажи“ систем мења статус захтева у „Отказан“ и отвара „Преглед 

захтева за пренос средстава ЕР“. На тај начин корисник у листи види свој захтев. 

5. Притиском на дугме „Назад“ корисник одустаје од отказивања захтева, систем не предузима 

никакве акције над захтевом и отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. 

 

12.2.5. Преглед историје захтева за пренос средстава ЕР 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава преглед историје промена и животног циклуса свих захтева за пренос средстава 

евиденционих рачуна. 

Сваки пут када се подаци у захтеву промене или се промени његов статус, додаје се слог у историју 

са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На 

тај начин, омогућен је преглед историје захтева. Функција омогућава преглед и нису дозвољене 

измене. 

 

Кораци:  

1. Функција се позива са Прегледа захтева за пренос средстава ЕР притиском на дугме 

„Историја“. 

2. Систем приказује историјске промене захтева. Приказано је заглавље захтева. 
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Слика: Историја захтева за пренос средстава ЕР – листа и претрага 

3. Корисник бира критеријуме селекције: 

 Статус 

 Променио 

 Датум промене 

4. За одабрани захтев на прегледу историје, корисник има могућност да прегледа детаље тог 

захтева - акција Детаљи. 

 

12.3. Унос захтева за пренос средстава ЕР из претходне године 

 

 
Слика: Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године 

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

Функција омогућава креирање захтева за пренос неутрошених средстава тј. салда евиденционих 

рачуна извора финансирања који нису 01 (Општи приходи и примања буџета) на евиденционе 

рачуне преноса за наредну годину као почетна стања тих рачуна. 

Захтеве уносe буџетски корисници, а одобрава их Централна канцеларија. Одобравање захтева 

значи извршење преноса салда на евиденционе рачуне у наредној години (колона Почетно стање на 

Прегледу евиденционих рачуна). 

 

У шифарнику Извори преноса за изворе чија се салда преносе у наредној години дефинишу се 

извори на којима се преносе средства. 

Такође, у шифарнику подизвора постоји колона „Подизвор преноса“ која представља подизвор у 

оквиру извора преноса на који ће се средства пренети.  

 

Пре него што се затвори буџетска година, услов је да неутрошена средства тј. салда свих 

евиденционих рачуна из претходне године буду пренета на одговарајуће евиденционе рачуне за 

наредну годину (рачуни преноса). 

 

Акције које могу да се предузму су: 
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 Преглед 

 Креирај 

 Промени 

 Копирај 

 Обриши 

 

12.3.1. Креирање(ажурирање) ставке захтева 

Кораци: 

1. Систем уписује у заглавље захтева: 

 Број захтева – јединствени број захтева; 

 Година – представља текућу (активну) буџетску годину из шифарника буџетских 

година; 

 Организација – идентификација  организације којој припада корисник система који 

уноси захтев; Организација мора бити важећа на текући радни дан; 

 Датум креирања – Радни дан у систему; 

 Променио – идентификација корисника који уноси захтев; 

 Тип документа - ТД100 = Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године 

2. Корисник попуњава остала поља заглавља захтева: 

 Извор финансирања за пренос: то је један од извора преноса из шифарника Извори 

преноса (на пример 13, 15,...). Поље је обавезно. 

 Проценат преноса: опционо поље које представља проценат расположивог износа 

евиденционог рачуна који се преноси у наредну годину. 

3. Корисник покреће акцију Креирај. 

4. Корисник уноси ставке захтева: 

Поље Опис 

Евиденциони рачун – на терет 

Број ЕР – на терет 

Евиденциони рачун са кога се преносе 

средства, корисник уноси ово поље или 

бира ЕР из листе 

Назив ЕР – на терет 
Поље се не уноси, него систем приказује 

назив ЕР на терет 

Расположиви износ ЕР – на терет 
Поље се не уноси, него систем приказује 

расположиви износ ЕР на терет 

Евиденциони рачун – у корист 

Број ЕР – у корист 

Евиденциони рачун на који се преносе 

средства, корисник уноси ово поље или 

бира ЕР из листе 

Назив ЕР – у корист 
Поље се не уноси, него систем приказује 

назив ЕР у корист 

Расположиви износ ЕР – у корист 
Поље се не уноси, него систем приказује 

расположиви износ ЕР у корист 
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Износ преноса 

Износ који се преноси, корисник уноси ово 

поље. 

Износ преноса може бити позитиван или 

негативан. 

Тип захтева = ТД100 

a. Евиденциони рачун – на терет:  

Листа вредности евиденционих рачуна на терет треба да прикаже следеће ЕР: 

 ЕР који се односе на претходну годину (текућа-1) која мора бити у статусу 2-

„Прелазни период“. 

 ЕР чији је извор финансирања један од извора који у шифарнику Извори преноса за 

извор преноса има унет извор из заглавља захтева. 

 Ако је тип организације са којом је корисник пријављен за рад 0-Република, онда се 

у листи евиденционих рачуна на терет приказују евиденциони рачуни свих 

организација који задовољавају горе наведене услове. 

 Ако тип организације није 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна на 

терет приказују само евиденциони рачуни организације са којом је корисник 

пријављен за рад и који задовољавају горе наведене услове. 

 корисник пријављен за рад и који задовољавају горе наведене услове. 

 

b. Евиденциони рачун – у корист:  

Листа вредности евиденционих рачуна у корист треба да прикаже следеће ЕР: 

 ЕР који се односе на текућу годину која мора бити у статусу 1-„Активна“. 

 ЕР чији је извор финансирања једнак извору из заглавља захтева. 

 Систем приказује назив и расположиви износ евиденционог рачуна у корист. 

 Корисник може да измени вредност за евиденциони рачун у корист. 

Организација у евиденционом рачуну 

 Ако је тип организације са којом је корисник пријављен за рад 0-Република, онда 

се у листи евиденционих рачуна у корист приказују евиденциони рачуни свих 

организација који задовољавају горе наведене услове. 

 Ако тип организације није 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна у 

корист приказују само евиденциони рачуни организације са којом је корисник 

пријављен за рад и који задовољавају горе наведене услове. 

 

c. Износ преноса: 

 

 Ако је корисник унео позитиван износ, онда је то износ који пребацује са ЕР 

на терет на ЕР у корист. Ако је корисник унео негативан износ, онда је то 

износ који пребацује са ЕР у корист на ЕР на терет, тј. на овај начин корисник 

врши повраћај средстава која је претходно пренео на рачун преноса. 

 Ако је претходно корисник унео проценат преноса на заглављу захтева, 

систем рачуна износ преноса, с тим да корисник може да промени износ.  

Износ преноса = Расположиво * Проценат преноса / 100 

 

5. Приликом потврде креирања ставке захтева (дугме „Потврди“ на креирању ставке), систем 

врши проверу да износ преноса не сме бити већи од расположивог износа ЕР на терет. 

6. Систем не дозвољава да се иста комбинација ЕР на терет и ЕР у корист понови. 

7. Корисник може неку од креираних ставки да промени или обрише на стандардан начин 

(дугме „Промени“ и „Обриши“ за ставку захтева). 



Страна 236 од 244 
 

8. Корисник може да копира постојећу ставку захтева (дугме „Копирај“). 

9. Притиском на дугме „Потврди“: 

9.1. Систем креира захтев у статусу „Креиран“. 

9.2. Систем ажурира захтев и уписује текући (календарски) датум и шифру корисника 

који је ажурирао захтев. 

9.3. Систем уписује захтев у историју са текућим датумом и временом промене, као и 

шифру корисника који је извршио промену. 

9.4. Систем отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. На тај начин корисник у 

листи види свој креирани захтев. 

10. Притиском на дугме „Назад“ корисник одустаје од креирања захтева, систем не креира 

захтев и отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. 

12.4. Унос захтева за прерасподелу стања ЕР  

Учесници: 

ЦК, ДБК, ИБК 

Функција омогућава креирање захтева за прерасподелу стања евиденционих рачуна извора 

финансирања који нису 01 (Општи приходи и примања буџета). 

Захтев уносе буџетски корисници, а одобрава га Централна канцеларија.  

 

Слика: Захтев за прерасподелу стања ЕР 

Акције које могу да се предузму су: 

 Преглед 

 Креирај 

 Промени 

 Копирај 

 Обриши 

 

12.4.1. Креирање(ажурирање) ставке захтева 

Кораци: 

1. Систем уписује у заглавље захтева: 

 Број захтева – јединствени број захтева; 

 Година – представља текућу (активну) буџетску годину из шифарника буџетских 

година; 

 Организација – идентификација  организације којој припада корисник система који 

уноси захтев; Организација мора бити важећа на текући радни дан; 
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 Датум креирања – Радни дан у систему; 

 Променио – идентификација корисника који уноси захтев; 

2. Тип документа - ТД102 = Захтев за прерасподелу стања ЕР  

3. Корисник попуњава остала поља заглавља захтева: 

 Извор финансирања за пренос: то је један од извора преноса из шифарника извора 

финансирања (на пример 13, 15,...). Поље је обавезно. 

 Проценат преноса: опционо поље које представља проценат расположивог износа 

евиденционог рачуна који се преноси у наредну годину. 

4. Корисник покреће акцију Креирај. 

5. Корисник уноси ставке захтева: 

 

Поље Опис 

Евиденциони рачун – на терет 

Број ЕР – на терет 

Евиденциони рачун са кога се преносе 

средства, корисник уноси ово поље или 

бира ЕР из листе 

Назив ЕР – на терет 
Поље се не уноси, него систем приказује 

назив ЕР на терет 

Расположиви износ ЕР – на терет 
Поље се не уноси, него систем приказује 

расположиви износ ЕР на терет 

Евиденциони рачун – у корист 

Број ЕР – у корист 

Евиденциони рачун на који се преносе 

средства, корисник уноси ово поље или 

бира ЕР из листе 

Назив ЕР – у корист 
Поље се не уноси, него систем приказује 

назив ЕР у корист 

Расположиви износ ЕР – у корист 
Поље се не уноси, него систем приказује 

расположиви износ ЕР у корист 

Износ преноса 

Износ који се преноси, корисник уноси ово 

поље. 

Износ преноса може бити позитиван или 

негативан. 

a. Евиденциони рачун – на терет:  

Листа вредности евиденционих рачуна на терет треба да прикаже следеће ЕР: 

 ЕР који се односе на текућу годину. 

 ЕР чији је извор финансирања једнак извору из заглавља захтева 

         Организација у евиденционом рачуну: 

6. Ако је тип организације са којом је корисник пријављен за рад 0-Република, 

онда се у листи евиденционих рачуна на терет приказују евиденциони рачуни 

свих организација који задовољавају горе наведене услове. 
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7. Ако тип организације није 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна 

на терет приказују само евиденциони рачуни организације са којом је 

корисник пријављен за рад и који задовољавају горе наведене услове. 

a. Евиденциони рачун – у корист: 

Листа вредности евиденционих рачуна у корист треба да прикаже следеће ЕР: 

 ЕР који се односе на текућу годину која мора бити у статусу 1-„Активна“. 

 ЕР чији је извор финансирања једнак извору из заглавља захтева. 

 Систем приказује назив и расположиви износ евиденционог рачуна у корист. 

Организација у евиденционом рачуну: 

У листи евиденционих рачуна у корист приказују се евиденциони рачуни 

свих организација који задовољавају горе наведене услове. 

b. Износ преноса: 

 

 Износ преноса може бити само позитиван. У случају грешке, корисник чији је 

евиденциони рачун био у корист када је настала грешка мора да поднесе захтев за 

повраћај средстава ЕР. 

 Ако је претходно корисник унео проценат преноса на заглављу захтева, систем 

рачуна износ преноса, с тим да корисник може да промени износ.  

Износ преноса = Расположиво * Проценат преноса / 100 

8. Приликом потврде креирања ставке захтева (дугме „Потврди“ на креирању ставке), систем 

врши проверу да износ преноса не сме бити већи од расположивог износа ЕР на терет. 

9. Систем не дозвољава да се иста комбинација ЕР на терет и ЕР у корист понови. 

10. Корисник може неку од креираних ставки да промени или обрише на стандардан начин 

(дугме „Промени“ и „Обриши“ за ставку захтева). 

11. Корисник може да копира постојећу ставку захтева (дугме „Копирај“). 

12. Притиском на дугме „Потврди“: 

a. Систем креира захтев у статусу „Креиран“. 

b. Систем ажурира захтев и уписује текући (календарски) датум и шифру корисника у 

„Датум последње промене“ и „Променио ИД“ захтева. 

c. Систем уписује захтев у историју са текућим датумом и временом промене, као и 

шифру корисника који је извршио промену. 

d. Систем отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. На тај начин корисник у 

листи види свој креирани захтев. 

13. Притиском на дугме „Назад“ корисник одустаје од креирања захтева, систем не креира 

захтев и отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. 

12.5. Унос захтева за евидентирање средстава евиденционог рачуна  

Учесници: 

УТ 

 

Функција омогућава креирање захтева за евидентирање средстава евиденционих рачуна која се 

закључком Владе опредељују појединим буџетским корисницима и на тај начин се ограничава 

њихово трошење до дефинисаног лимита. Пример је извор 14 – Неутрошена средства од 

приватизације из претходне године. Захтев је намењен Централној канцеларији. 
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Слика: Захтев за евидентирање средстава ЕР 

 

Акције на прегледу су: 

 Преглед 

 Креирај 

 Промени 

 Копирај 

 Обриши 

 

 

 

 

12.5.1. Креирање(ажурирање) ставке захтева 

 

Кораци: 

1. Систем уписује у заглавље захтева: 

 Број захтева – јединствени број захтева; 

 Година – представља текућу (активну) буџетску годину из шифарника буџетских 

година; 

 Организација – идентификација  организације којој припада корисник система који 

уноси захтев; Организација мора бити важећа на текући радни дан; 

 Датум креирања – Радни дан у систему; 

 Променио – идентификација корисника који уноси захтев; 

2. Тип документа - ТД104 Захтев за евидентирање средстава ЕР 

3. Корисник попуњава остала поља заглавља захтева: 

 Извор финансирања: један од извора из шифарника извора финансирања који је 

означен за ову врсту захтева. Поље је обавезно. 

 Напомена: корисник уноси напомену 

 

4. Корисник покреће акцију Креирај. 

5. Корисник уноси ставке захтева: 

  

 

Поље Опис 

Евиденциони рачун – на терет 
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Број ЕР – на терет 

Евиденциони рачун организације са којом је корисник 

пријављен за рад, корисник уноси ово поље или бира 

ЕР из листе. 

Очекује се ЕР Републике (000000100). 

ЕР који се односе на текућу годину која мора бити у 

статусу „Активна“. 

У листи се приказују поред броја ЕР, назив и 

расположиви износ евиденционог рачуна. 

Назив ЕР – на терет 
Поље се не уноси, него систем приказује назив ЕР на 

терет 

Расположиви износ ЕР – на 

терет 

Поље се не уноси, него систем приказује расположиви 

износ ЕР на терет 

Евиденциони рачун – у корист 

Број ЕР – у корист 

Евиденциони рачун на који се евидентирају средства 

извора финансирања са заглавља захтева, корисник 

уноси ово поље или бира ЕР из листе. 

ЕР који се односе на текућу годину која мора бити у 

статусу „Активна“. 

У листи се приказују поред броја ЕР, назив и  

расположиви износ евиденционог рачуна. 

Назив ЕР – у корист 
Поље се не уноси, него систем приказује назив ЕР у 

корист 

Расположиви износ ЕР – у 

корист 

Поље се не уноси, него систем приказује расположиви 

износ ЕР у корист 

Износ преноса 
Износ који се преноси, корисник уноси ово поље. 

Износ преноса може бити позитиван или негативан. 

Поред броја евиденционог рачуна систем приказује назив и расположиви износ 

евиденционог рачуна на терет. 

Износ преноса: 

Ако је корисник унео позитиван износ, онда је то износ који пребацује са ЕР на терет 

на ЕР у корист. Ако је корисник унео негативан износ, онда је то износ који пребацује 

са ЕР у корист на ЕР на терет, тј. на овај начин корисник врши повраћај средстава 

која је претходно пренео на рачун преноса. 

6. Приликом потврде креирања ставке захтева (дугме „Потврди“ на креирању ставке), систем 

врши проверу да износ преноса не сме бити већи од расположивог износа ЕР на терет. 

7. Систем не сме да дозволи да се иста комбинација ЕР на терет и ЕР у корист понови. 

8. Корисник може неку од креираних ставки да промени или обрише на стандардан начин 

(дугме „Промени“ и „Обриши“ за ставку захтева). 

9. Корисник може да копира постојећу ставку захтева (дугме „Копирај“). 

10. Притиском на дугме „Потврди“ систем креира захтев у статусу „Креиран“ и отвара 

„Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. На тај начин корисник у листи види свој креирани 

захтев. 

11. Притиском на дугме „Назад“ корисник одустаје од креирања захтева, систем не креира 

захтев и отвара „Преглед захтева за пренос средстава ЕР“. 
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12.6. Одобравање захтева за пренос средстава ЕР 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава одобравање или одбијање захтева за пренос средстава евиденционих рачуна из 

претходне године или за прерасподелу средстава евиденционих рачуна. Захтев мора бити у статусу 

„Оверен“. Одобравање захтева ради Централна канцеларија. 

 

 
Слика: Одобравање захтева за пренос средстава ЕР 

Кораци:  

1. Систем иницијално приказује све захтеве: захтеве типа ТД100 – Захтев за пренос средстава 

ЕР из претходне године, ТД102 – Захтев за прерасподелу стања ЕР и  ТД104 – Захтев за 

евидентирање средстава  ЕР у статусу „Оверен“. 

2. Могуће је претраживање података на основу следећих филтера: 

 Датум креирања 

 Датум одобравања 

 ЈБКЈС 

 Тип документа 

 Извор финансирања 

 Статус: Оверен, Одобрен, Одбијен 

3. Могуће је сортирати податке по било ком пољу на прегледу. 

4. Притиском на дугме „Одобри“ извршавају се следећи кораци: 

1.1. Систем приказује детаље захтева како је описано у Прегледу детаља захтева за пренос 

средстава ЕР. 

1.2. Кориснику су на располагању акције: Одобри, Одбиј и Назад. 

1.3. Притиском на дугме „Одобри“ извршавају се следећи кораци: 

 Уписује се претходни салдо на терет и претходни салдо у корист за ЕР на терет 

и ЕР у корист. Претходни салдо је расположиви износ ЕР. 

Тип захтева = ТД100 

 Ако је износ преноса на ставци позитиван: 

o На евиденционом рачуну на терет повећава се „Износ преноса“ за износ 

преноса. 

o На евиденционом рачуну у корист повећава се „Дневно потражује“ и 

„Почетно стање“ за износ преноса. 

o Систем мења статус захтева у „Одобрен“. 

 Ако је износ преноса на ставци негативан: 

o На евиденционом рачуну у корист смањује се „Дневно потражује“ и 

„Почетно стање“ за апсолутни износ преноса. 

o На евиденционом рачуну на терет смањује се „Износ преноса“ за 

апсолутни износ преноса. 
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o Систем мења статус захтева у „Одобрен“. 

Тип захтева = ТД102 или ТД104 

 Ако је износ преноса на ставци позитиван: 

o На евиденционом рачуну на терет повећава се „Дневно дугује“ за износ 

преноса. 

o На евиденционом рачуну у корист повећава се „Дневно потражује“ за 

износ преноса. 

o Систем мења статус захтева у „Одобрен“. 

 Ако је износ преноса на ставци негативан: 

o На евиденционом рачуну у корист повећава се „Дневно дугује“ за 

апсолутни износ преноса. 

o На евиденционом рачуну на терет повећава се „Дневно потражује“ за 

апсолутни износ преноса. 

o Систем мења статус захтева у „Одобрен“. 

1.4. Притиском на дугме „Одбиј“ систем мења статус захтева у „Одбијен“. 

1.5. Притиском на дугме „Назад“ систем не предузима никакве акције и враћа корисника 

на претходни екран. 

12.7. Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна 

Учесници: 

УТ, ДБК, ИБК 

 

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе захтеви за прерасподелу стања евиденционих 

рачуна (ТД102 – Захтев за прерасподелу стања). Функционалност се може користити у току активне 

године. 

Овај фајл се најчешће користи за прерасподелу средстава са ДБК на ИБК. У том случају у фајлу су 

наведени евиденциони рачуни виртуелних ДБК и евиденциони рачуни његових ИБК. 

Фајл се може користити и за прерасподелу средстава између ДБК-ова. 

Износ који се прерасподељује може бити негативан или позитиван. Негативни износ се односи на 

евиденциони рачун на терет (износ за који се умањује салдо ЕР), а позитивни на евиденциони рачун 

у корист (износ за који се увећава салдо ЕР). 

У једном фајлу се налази више захтева. 

 
Слика: Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна 

Предуслови: 

1. Евиденциони рачуни морају да се односе на извор финансирања који је корисник унео на 

екрану. 
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2. Сви евиденциони рачуни који су наведени у фајлу морају се односити на текућу, активну 

годину. 

3. Сума износа ставки целог захтева мора бити нула (тј. захтев мора бити у билансној 

равнотежи). 

4. Износи преноса наведени за евиденционе рачуне ИБК морају бити позитивни. 

5. Апсолутна вредност суме износа по виртуелном ДБК и суме износа свих његових ИБК у 

фајлу морају бити исте. 

 

Кораци:  

1. Корисник бира извор финансирања, валуту и фајл који учитава и покреће акцију учитавања 

притиском на дугме „Учитај“. Извор финансирања мора бити један од извора преноса (13, 

15 ...) и мора се унети. Систем иницијално попуњава валуту са словном ознаком домаће 

валуте, али корисник може да промени. 

2. Корисник бира да ли учитава захтев за расподелу стања ЕР између ДБК и његових ИБК тако 

што чекира чек бокс „Расподела ДБК-ИБК“. 

3. Систем врши проверу предуслова. Ако је поље „Расподела ДБК-ИБК“ чекирано, проверавају 

се сви предуслови. У супротном, проверавају се само прва три предуслова. Ако су сви 

одговарајући услови испуњени систем учитава фајл и креира захтев за прерасподелу стања 

ЕР. 

4. Ако је поље „Расподела ДБК-ИБК“ чекирано, ставке захтева се најпре групишу тако да 

једну групу чине евиденциони рачуни ДБК и свих његових ИБК. За сваку групу креира се по 

један захтев. Ако поље „Расподела ДБК-ИБК“ није чекирано, креира се један захтев. 

5. Ставке захтева: 

Поље Опис 

Евиденциони рачун – на терет 

Број ЕР – на терет 
Евиденциони рачун са кога се преносе 

средства. Уписује се ЕР ДБК. 

Расположиви износ ЕР – на терет 

Поље се не уноси, него систем рачуна 

расположиви износ ЕР на терет: 

Кумулативно потражује + Дневно потражује 

- (Кумулативно дугује + Дневно дугује) 

- Резервисано – ПН резервисано 

Евиденциони рачун – у корист 

Број ЕР – у корист 

 

Евиденциони рачун на који се преносе 

средства. 

Уписује се ЕР ИБК за који је наведен 

позитиван износ. 

Расположиви износ ЕР – у корист 

 

Поље се не уноси, него систем рачуна 

расположиви износ ЕР у корист: 

Кумулативно потражује + Дневно потражује 

- (Кумулативно дугује + Дневно дугује) 

- Резервисано – ПН резервисано 

Износ преноса 

Износ који се преноси. Уписује се износ 

наведен у ставци ИБК. 

Износ преноса мора бити позитиван. 
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6. Систем креира захтев у статусу „Креиран“ и позива процедуру за оверу захтева. У случају 

да је захтев неисправан његов статус остаје „Креиран“. Тада се очекује да корисник исправи 

захтев покретањем акције „Промени“ на прегледу захтева и да поново покуша да га овери. 

Уколико предуслови нису испуњени или је структура фајла неисправна, систем прекида учитавање 

фајла и обавештава корисника о грешци. 

                                  Пример фајла 


