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ЕВИДЕНЦИЈА МАЊИХ ИЗМЕНА 

ДАТУМ ОПИС ИЗМЕНЕ ПОТПИС 

1.11.2013. г. верзија  3.0  

 
 
      ИЗРАДИО:       ОДГОВОРАН ЗА ПРИМЕНУ:                      ОДОБРИО: 
   Администратор 
програмске подршке                        Начелник оделења                           Помоћник директора 
    Радно место          Радно место                Радно место 
 
Часлав Спасић                                    Драган Шобот                                   Марко Ивезић 
 
____________________              ________________________                      ____________   ___ 
Потпис              Потпис        Потпис 
 
 
ДОСТАВЉЕНО: __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
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 Технички услови које су коорисници система за ИСПП дужни да обезбеде су: 

 

1. Радну станицу са следећим техничким карактеристикама: 

- Процесор,минимално Pentium4,  

- Главна меморија, минимално 512 МВ РАМ, 

- DVD читач,  

- Слободан простор на диску, миимално 10 GB, 

- Оперативни систем XP ili Windows 7 (Proffesional,Ultimate,Enterprise)  32.+64. битни 

- Претраживач Internet Explorer 8.0 или новију верзију, 

- SmartCard Reader (у складу са PC/SC стандардом), 

- Смарт картица (32Кб ил 64Кб) са важећим PIN-ом и сертификатом, добијена од 

Управе за трезор 

2. Опрему и прикључак за комуникациону везу са Интернетом за VPN конекцију. 

 

Напомена : 

 

1. За везу преко Интернета не постоји гаранција за потребан квалитет везе. Изнајмљивање 

прикључка врши се на терет учесника. 

2. У случају да постоји заједничко решење за повезивање на систем ИСПП-а, које се 

примењује на одређену групу корисника, решење за повезивање преко Интернета се 

примењује само уз дозволу носиоца заједничког решења.  

 

У инсталационом пакету налази се: 

 

1. Одобрење и Приступни налог са или без PIN-a, 

2. инсталациони диск, 

3. смарт картица  и читач  ако сте их захтевали (само за сервис 3) 

4. уговори (2 примерка) 

5. примопредајни лист 

 

Инсталациони пакет овлашћено лице филијале тј. корисник  преузима у Сектору 

ИТ лично. 

 

Корисник који захтевом за повезивање није захтевао смарт картицу и читач картица 

(сервис 2) добија могућност: 

  

1. увида у тренутно стање рачуна, 

2. увида у промет својих одобрених рачуна, 

3. преузмања извода за одобрене рачуне у штампаном и текст формату, појединачно или 

групно 

Корисник који је захтевом за повезивање или за измене, захтевао смарт картицу и читач 

картица (сервис 3) добија и додатни сервис: 

 

4. припрема и слање криптованих електонских налога 

 

Корисник (трезор/општина) који захтевом за повезивање трезора захтева и (сервис 1) 

добија могућност : 

 

5. приступа програмима КРТ, Архива КРТ-а, Извештаји 
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Начини приступа 

1.  VPN конекцијом  

 

Приступ електронским сервисима Управе за трезор се врши преко VPN клијента, који 

корисник исталира и успоставља везу следећи упутства која се налазе на инсталационом CD-у       

( „Обавезно прочитај“ документација). 

Када се оствари конекција, потребно је помоћу Internet Explorer-a приступити WEB-апликацији 

преко адресе: 

 

 за ИСПП кориснике https://ispp.mfin.trezor.rs  

 за трезоре/општине http://eservisi.mfin.trezor.rs/trezor   

 

Напомене 

Неопходно је да корисник чува одобрења, због података како би се сертификати на 

картици могли продужавати али и када администратор програмске или техничке подршке 

затражи податке из њих ради отклањања проблема или верификације. 

Управа за трезор је издавала две верзије смарт картица истог произвођача и у вези са тим 

корисник треба да обрати пажњу на следеће 

 

Napomena: 

 
 
 

******************************  Važno  !! *********************************** 
 

Korisnici koji koriste „stare instalacione CD-e“, na kojima je program sa drajverima za čitač kartica, 
GameSafe Libraries 4.2,  moraju imati na umu da on NE RADI pod Windows 7 !!! 

pa treba da instaliraju ClassicClient_ 6.0_SP1 koji sa nalazi na sadašnjim CD instalacijama 
ili na WEB sajtu 10.35.3.66 

 
 

Takođe....zapamtite ! 
 

 Kartice sa „starim“ čipovima koje ne rade pod Windowsom 7 – NEĆE RADITI ni pod 
Windowsom XP – ako nije instaliran GameSafe Libraries 4.2. 
 Preporuka je da takvi korisnci – što pre zahtevaju kartice sa „novim“ čipovima koje rade pod svim 
Windows operativnim sistemima i pod   ClassicClient programima za drajvere “Gemalto” čitača kartica  

 
  

Више информација се може прочитати на сајту Управе за трезор http://www.trezor.gov.rs 

у „Пројектима трезора“ избор „ИСПП“ 

https://ispp.mfin.trezor.rs/
http://www.trezor.gov.rs/
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Листа образаца 

 

 

Списак образаца са шифрама и описима: 

1. ИСПП-01 - ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ  ИСПП СЕРВИСА УПРАВЕ : 

попуњава корисник и предаје организационој јединици Управе за трезор, која захтев заводи под 

бројем у својој евиденцији и након доказа о уплати, ако га има, захтев прослеђује Централи (2 

примерка) 

2.. ИСПП-02 - ЗАХТЕВ ЗА  ИЗМЕНЕ У КОРИШЋЕЊУ ИСПП СЕРВИСА УПРАВЕ : попуњава 

корисник и предаје организационој јединици Управе за трезор, која захтев заводи под већ 

постојећим бројем у својој евиденцији и након доказа о уплати, ако га има,  захтев прослеђује 

Централи (2 примерка) 

3. ИСПП-04 - ПРИСТУПНИ НАЛОГ И ОДОБРЕЊЕ за коришћење ИСПП сервиса VPN 

конекцијом : издаје администатор у Централи, тј. лице овлашћено за израду пакета и издавање 

налога за коришћење сервиса , на основу захтева(ИСПП-01, ИСПП-02) и потврде(ИСПП-06) 

4. ИСПП-05 - Примопредајни лист пакета за ИСПП : издаје администатор у Централи уз 

потпис примопредаје са овлашћеним лицем корисника приликом преузимања пакета 

5. ИСПП-06 - ПОТВРДА о уплати трошкова за издавање смарт картице и читача : попуњава 

организациона јединица Управе за трезор и предаје Управи за трезор као прилог уз захтеве ИСПП-

01, ИСПП-02  
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Образац: ИСПП-01

                     

        MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

                               Сектор за ИТ

ФИЛИЈАЛА Број:

                           Подаци о кориснику/трезору

број трезора

 FMIS корисник ? 

ЈББК

Место Општина

Матични број Е-пошта

Улица и бр. Телефон

Одговорно

 лице

Мат. број 

одг.лица
Лице за              

контакт                                                                                                                                                                                                                                          
Телефон

Врста 

сервиса

                                                Захтев примио               Печат и потпис одговорног лица

  

    Управа за трезор

                /                               

Потребно је______комад а СМАРТ читача

З А Х Т Е В   

попуњава УТ

  Република Србија

     Централа у Београду

буџетски рачун корисника 840 - назив     

                                               1 - приступ КРТ-у, Архиви, Извештајима - само за Трезоре

ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ   испп СЕРВИСА УПРАВЕ

                  за  рачуне                  840Име и презиме

              Датум пријема

                                        цена по комад у ЧИТАЧА = 2.000,00 д инара

                                       цена по комад у КАРТИЦЕ = 1.500,00 д инара

                        Попуните 2 примерка Захтева према упутству и унесите врсту сервиса у задњој колони

2 - забрањено плаћање,упит у тренутно стање,дневни промет,преузимање извода-без картице

3 - дозвољено плаћање,упит у тренутно стање,дневни промет,преузимање извода-са картицом

општина     

Корисници ISPP система дужни су да обезбеде: 

Радну станицу са следећим техничким карактеристикама: процесор,минимално Pentium 4,RAM минимално 
512MB; слободан простор на диску, минимално 10 GB; оперативни систем Windows XP(sp3), Wista, Windows 7,- 
Profesional; IE 8;   Smart card reader (у складу са PC/SC стандардом); Smart картицу са важећим PIN-ом и сертификатом, 
добијеним од Управе за Трезор 

Dial-up корисници – модемску безу (минимум 28800 bps), a VPN корисници: опрему и прикључак за 

комуникациону везу, са брзином не мањом од 64 Kb у сваком од смерова, једног од наведених типова: frame-relay,  L2 

VPN, L3 VPN extranet, ADSL или Интернет.         

Корисници ISPP система дужни су да обезбеде: 

Радну станицу са следећим техничким карактеристикама: процесор,минимално Pentium 4, RAM минимално 
512MB; слободан простор на диску, минимално 10 GB; оперативни систем Windows XP(sp3) или Wista или Windows 7- 
Professional; Internet Explorer 8;   Smart card reader (у складу са PC/SC стандардом); Smart картицу са важећим PIN-ом и 
сертификатом, добијеним од Управе за Трезор 

Dial-up корисници – модемску безу (минимум 28800 bps), a VPN корисници: опрему и прикључак за 

комуникациону везу, са брзином не мањом од 64 Kb у сваком од смерова, једног од наведених типова: frame-relay,  L2 

VPN, L3 VPN extranet, ADSL или Интернет.         

 

Корисници ISPP система дужни су да обезбеде: 

Радну станицу са следећим техничким карактеристикама: процесор, минимално Pentium 4; 

RAM минимално 512MB; DVD читач; слободан простор на диску, минимално 10 GB; 
оперативни систем XP Proffesional (sp3) или Windows 7 Proffesional,Ultimate,Enterprise (sp1); 

 Internet Explorer 8 или 9; 
Smart card reader (у складу са PC/SC стандардом);  

Smart картицу са важећим PIN-ом и сертификатом, добијеним од Управе за Трезор 
 VPN корисници: прикључак за Интернет. 
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Образац: ИСПП-02

  

         MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

                               Сектор за ИТ

  ФИЛИЈАЛА

 Подаци о кориснику/трезору:

број трезора

 FMIS корисник ? 

ЈББК

Место Општина

Матични број Е-пошта

Улица и бр. Телефон

Одговорно лице
Мат. број 

одг.лица

Лице за контакт Телефон

1 2 3 4 5 6 7

 КРТ, Архива и 

Извештаји

забрањено 

плаћање

д озвољено 

плаћање

брисање

рачуна

д од авање

рачуна

брисање

корисника

д од авање

корисника

                                                          Пoстojeћи / нови подаци:

Вр.измене

                          Датум пријема                                                         Захтев примио                     Печат и потпис одговорног лица

-------------------  ---------------------------------

                                    цена по комад у ЧИТАЧА = 2.000,00 д инара

                                   цена по комад у КАРТИЦЕ = 1.500,00 д инара

 Број_________  /____

    Управа за трезор

општина   

У  КОРИШЋЕЊУ ИСПП  СЕРВИСА УПРАВЕ

                                                                                                                Телефон

Име и презиме

 ----------------------

Корисничко име

Потребно је                комад а СМАРТ читача

Корисничка група

             Попуните 2 примерка Захтева према упутству и  унесите врсту измене  у задњој колони                            

буџетски рачун корисника 840 - назив     

8

  Република Србија

     Централа у Београду

З А Х Т Е В  З А  И З М Е Н Е 

нова 

картица

За рачуне:

 

Унесите врсту измене у задњој колони постојећих података корисника сервиса: 

Приликом уноса података – КОРИСТИТЕ податке са  ДОБИЈЕНОГ ОДОБРЕЊА !!!  

за 1. - унети име и презиме особе којој ће се одобрити приступ КРТ-у, Архиви, Извештају, – попуњавају САМО трезори !!! 

за 2.- унети рачуне којима се забрањује плаћање, за наведену корисничку групу и корисничко име  

за 3. - унети рачуне којима се дозвољава плаћање, за наведену корисничку групу и корисничко име 

за 4. - унети рачуне које треба обрисати, за наведену корисничку групу и корисничко име 

за 5. - унети рачуне које треба додати, за наведену корисничку групу и корисничко име 

за 6. - унети корисничко име, које треба обрисати (постојеће корисничко име) 

за 7. - унети име и презиме, које треба додати (ново корисничко име)  

за 8. – захтев за израду (куповину) смарт картице,за постојеће или ново корисничко име  
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                                                                                                                                                ОБРАЗАЦ  ИСПП-05 
                   Република Србија 

          МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                                                    «sediste»     

      Управа за трезор 
          Сектор за ИТ                                                                                                                                                                       Филијала УТ 

 

Примопредајни лист инсталационог пакета за ИСПП и КРТза корисника: 

«korisnik» 
«adresa» 
«mesto» 

                    Број захтева: «sediste»                         датум завршетка:  «datum» 
 

У пакету се налази: 

Уговор ком «u» 

Одобрење ИСПП+ ком «o» 

Одобрење КРТ,Архива,Извештаји ком «oK» 

Картица ком «k» 

ЦД ком «CD» 

Читач картица ком «ct» 

 
                                                          Предао- Филијала УТ                                                          Примио  

дана ............................          ............................................                              ............................................                                  
 

                                                                                                                                                 ОБРАЗАЦ  ИСПП-05 
                   Република Србија 
         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

      Управа за трезор 
          Сектор за ИТ                                                                                                                                                                       Филијала УТ 

 

Примопредајни лист инсталационог пакета за ИСПП и КРТза корисника: 

«korisnik» 
«adresa» 
«mesto» 

                    Број захтева: «sediste»                         датум завршетка:  «datum» 
 

У пакету се налази: 

Уговор ком «u» 

Одобрење ИСПП+ ком «o» 

Одобрење КРТ,Архива,Извештаји ком «oK» 

Картица ком «k» 

ЦД ком «CD» 

Читач картица ком «ct» 

 

                                                          Предао- Филијала УТ                                                          Примио  

дана ............................          ............................................                              ............................................                                  
 

                                                                                                                                                 ОБРАЗАЦ  ИСПП-05 
                   Република Србија 

          МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
      Управа за трезор 

          Сектор за ИТ                                                                                                                                                                       Филијала УТ 

 

Примопредајни лист инсталационог пакета за ИСПП и КРТза корисника: 

«korisnik» 
«adresa» 
«mesto» 

                    Број захтева: «sediste»                         датум завршетка:  «datum» 
 

У пакету се налази: 

Уговор ком «u» 

Одобрење ИСПП+ ком «o» 

Одобрење КРТ,Архива,Извештаји ком «oK» 

Картица ком «k» 

ЦД ком «CD» 

Читач картица ком «ct» 

 

                                                          Предао- Филијала УТ                                                          Примио  
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дана ............................          ............................................                              ............................................                                  
 
 
     

                                                                                                                   ИСПП 6 
                РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
      МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
                 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 
               ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ 
      Сектор за информационе  технологије 

 

 

П О Т В Р Д А 

  

 

ОВИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ ДАНА:_________________БР. ИЗВОДА:____ 
 

НАЗИВ КОРИСНИКА:_____________________________________________ 
 

МЕСТО КОРИСНИКА:_____________________________________________ 

 
БРОЈ РАЧУНА КОРИСНИКА: 840-____________________________-______ 

 
УПЛАТИО НА РАЧУН УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР BROJ 840-1562845-88 : 

 

ЗА _____СМАРТ КАРТИЦА                      ИЗНОС ОД:___________________________РСД 
 

ЗА_____ЧИТАЧА КАРТИЦА                       ИЗНОС ОД:___________________________РСД 
 

 

ПЕЧАТ И ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
 

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


