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СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

Део је система управљања јавним финансијама, обухвата 
процесе и поступке који се спроводе електронском 

комуникацијом са Управом за трезор у саставу 
Министарства финансија
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Прописи којима је регулисано извршење буџета

Закон о буџетском систему
Закон о буџету  Републике Србије 
Правилник о систему извршења буџета

Остали прописи 

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и расподеле средстава са тих рачуна
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру
консолидованог рачуна трезора
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Индетификација корисника
Ради приступа  ФМИС систему корисник подноси Трезору захтев за 
издавање индетификационе (“смарт”) картице.
Корисник “Смарт” картице је овлашћено лице које има право приступа у 
ФМИС систем.

Кориснички сертификат може бити повучен односно искључен из употребе
у колико дође до злоупотребе овлашћења, ако је корисник сигуран да неки
период неће користити “смарт” картицу, ако дође до престанка
овлашћења или до престанка рада корисника.
Издавање, продужење и повлачење односно искључивање из употребе
“смарт” картице врши Управа за трезор.
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Корисник средстава буџета Републике Србије извршава буџет
коришћењем наменске комуникационе мреже Трезора за приступ у
ФМИС
Корисник сертификата је овлашћено физичко лице коме је издат
електронски сертификат са одређеним правима за приступ у ФМИС
Регистар корисника води се као електронска база у оквиру ФМИС-а
која садржи следеће податке: јединствени број, назив, матични број,
јединствени број директног корисника, модел буџетског корисника
(програмско)
У оквиру ФМИС-а отварају се и одржавају подаци: економских
класификација прихода и примања, расхода и издатака,
организациона и функционална класификација, програмска и
класификација према изворима финансирања
Корисник отвара, води и ажурира шифрарнике пoдекономских
класификација и подизвора финансирања
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АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
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Апропријације

Апропријација - је од стране Народне Скупштине Законом о буџету
Републике Србије дато овлашћење Влади за трошење јавних средстава до
одобреног износа и за одобрене намене за буџетску годину
У ФМИС-у се врши евиндетирање и промена апропријација, а поступак о
промени и евиндетирању контролише Министарство финансија, Сектор
буџета
Промене апропријације могу се вршити у следећим случајевима:

По основу ребаланса буџета
У случају продужења привременог финансирања
Уколико се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране
сврхе или се у току године покаже да апропријације нису биле довољне
Уколико се изврши преусмерење апропријације на име одређеног
расхода у укупном износу до 10%
У случају кад Влада због промене околности у току године донесе
одлуку да се износ апропријације које није могуће искористити пренесе
у текућу буџетску резерву
Као и промене у вези са реализацијом извршених судских пресуда
принудне наплате
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Структура  aпропријације расхода
Линиjска  Програмска 

-Организациона шифра                    -Организациона шифра 
-Извор финансирања                         -Извор финансирања 
-Економска шифра                              -Економска шифра 
-Шифра функције                               -Шифра функције 
До 31.12.2014. године -Шифра програма

-Шифра пројекта
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Евиндетирање апропријација

Почетна апропријација – одређена Законом о буџету РС за фискалну годину,
уредбом о привременом финансирању, или допунским буџетом, који усваја
Народна скупштина, на предлог Владе.
Текућа апропријација –почетна апропријације са евидентираним
променама.
Расположива апропријација – кад од текућег износа одузмемо, неизвршене
преузете обавезе, неплаћене захтеве за плаћање, извршена плаћања и
корекцију расхода.
Неизвршене преузете обавезе – су креиране ставке обавеза којима нису
додељена плаћања.
Неизвршени захтеви за плаћање – су креирани и одобрени захтеви, који
нису плаћени.
Извршена плаћања – су реализована плаћања
Статус апропријације – валидан и прекорачен
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Класификација извора финансирања обухвата:

1) Извор 01 - Приходе из буџета; 
2) Извор 02 - Трансфере између корисника на истом нивоу ; 
3) Извор 03 - Социјалне доприносе ; 
4) Извор 04 - Сопствене приходе буџетских корисника ; 
5) Извор 05 - Донације од иностраних земаља ; 
6) Извор 06 - Донације од међународних организација ; 
7) Извор 07 - Трансфере од других нивоа власти ; 
8) Извор 08 - Добровољне трансфере од физичких и правних лица ; 
9) Извор 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине ; 
10) Извор 10 - Примања од домаћих задуживања ; 
11) Извор 11 - Примања од иностраних задуживања ; 
12) Извор 12 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине ; 
13) Извор 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ; 
14) Извор 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година ; 
15) Извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година ; 
16) Извор 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности ; 
17) Извор 56 - Финансијску помоћ ЕУ . 
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Трансфер средстава 
у буџетску резерву, односно из буџетске резерве врши се у случају:

(шифра разлога 04)

Кад буџетом није планиран расход и издатак, или за потребе за које се у току
године покаже да апропријације нису биле довољне
Непланирани издаци у случају елементарних непогода
Промена делокруга рада или овлашћења буџетског корисника
Оснивање или укидање буџетског корисника у току буџетске године
Трансфер апропријације једног буџетског корисника ка другом, у овом случају
апропријација се прво пренесе са једног буџетског корисника у текућу буџетску
резерву, а онда из текуће буџетске резерве додељује другом кориснику
У случају кад Влада због промене околности у току године, донесе одлуку да се
износ апропријације које није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску
резерву
Захтев за трансфер средстава, подноси директни буџетски корисник,
Министарству финансија, Сектору за припрему буџета, који припрема предлог
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве који усваја Влада
По одобрењу средстава текуће буџетске резерве, директни буџетски корисник
креира захтев за промену апропријација који подноси Министарству финансија,
Сектору за припрему буџета
По одобрењу промене апропријације потребно је поднети и захтев за промену
квоте Управи за Трезор, Сектору за извршење буџета
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Захтев за промену апропријације
нови трансфер у или из буџетске резерве
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Додатни и остали извори прихода и примања и расхода и издатака
(шифра разлога 05)

Следећим захтевом се могу евиндентирати промене апропријације
додатних извора прихода и примања, расхода и издатака свих шифара
извора финансирања, осим 01 (приходи из буџета). Да би се мењала
апропријација осталих извора прихода, мора првобитно бити остварен
одговарајући приход, који је већи од прихода у текућим апропријацијама.

Образац за промену подноси директни буџетски корисник Министарству
финансија, Сектору за припрему буџета који одобрава или одбија захтев за
промену апропријације.

Није потребан захтев за промену квоте.
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Нови трансфер унутар корисника
за линијско буџетирање до 31.12.2014. (шифра разлога 06)
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Захтеви за промену апропријације- нови трансфер унутар 
пројекта/активности, између пројекта и између програма

(шифре разлога 08, 09 ,10) 
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатака у
износу од 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.
Апропријација се одређује на трећем нивоу економске класификације, самим тим се
и рачунање наведених 10% врши на трећем нивоу.
Износ промене апропријације је увек ограничен износом расположиве
апропријације.
Промена апропријације 10% заснива се на почетној апропријацији:

буџет (шифра разлога 01)
привремено финансирање (шифра разлога 02)
допунски буџет – ребаланс (шифра разлога 03)

Захтев за трансфер средстава (10%), подноси директни буџетски корисник,
Министарству финансија, Сектору за припрему буџета, који припрема решење о
промени апропријације (10%), коју одобрава министар финансија.
По одобреној апропријацији, потребно је поднети и захтев за промену квоте Управи
за Трезор, Сектору за извршење буџета.
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„Сл. гласник РС“, бр. 142/2014
од 25.12.2014.

члан 18
У складу са Законом о буџетском систему у 2015. и 2016. години
омогућено је преусмеравање апропријације у износу до 10% вредности
апропријације чија се средства умањују.
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Захтев за промену апропријације
нови трансфер унутар пројекта/активности
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Захтев за промену апропријације
нови трансфер између пројекта/активности
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Захтев за промену апропријације
нови трансфер између програма
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ПЛАНОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Трезор планира буџетску ликвидност, на основу прихода и примања односно
расхода и издатака, у оквиру планова за извршење буџета, који припремају
директни буџетски корисници.
Директни буџетски корисник је дужан да план за извршење буџета достави
Управи за трезор сваког месеца најкасније до 5. у месецу за наредна три
месеца.
План за извршење буџета, садржи планиране приходе и примања, односно
расходе и издатке, на трећем нивоу економске класификације, распоређене
на дневном нивоу за све изворе финансирања.
Трезор на основу планова директних буџетских корисника и ликвидне
могућности буџета, најкасније до 15. у месецу одређује квоте за наредна три
месеца.
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КВОТЕ  
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Квоте

Квота је део износа апропријације буџета, дефинисан за одређени
временски период
Квоте су дефинисане на трећем нивоу економске класификације и утврђују
се за све буџетске расходе, који се финансирају из буџетских прихода
(извор 01)
ФМИС систем не дозвољава преузимање обавеза нити плаћања из
буџетских средстава, док се не унесе квота
Директни буџетски корисник, у колико му није довољна месечна квота,
може да поднесе захтев за за промену квоте, Министарству финансија,
Управи за трезор, Сектору за извршење буџета
При одлучивању о захтеву за промену квота Управа за трезор се руководи
пројекцијом прихода и примања буџета, као и ликвидном могућности
буџета, осим ако промена квоте није настала преусмерењем
апропријације по одлуци Владе или министра финансија
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Захтев за промену квоте
из нераспоређене апропријације
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Захтев за промену квоте везан за промену апропријације из ТБР
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Захтев за промену квоте из наредног у текући месец
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Захтев за расподелу квоте

• Креира га ДБК
• Користи се за расподелу ДБК квота њеним подређеним ИБК
• Може да се користи за:

–Креирање нових квота
–Смањење/повећање постојећих квота

• Мора да садржи и ставке за повећање и ставке за смањење и оне
морају да буду у равнотежи

• Извршава се из Нераспоређеног износа ДБК квоте на ИБК
• Њега оверава и аутоматски одобрава ДБК (нема одобрења од стране

Централне канцеларије)
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ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ
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ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА

Преузета обавеза – је од стране буџетског корисника резервисање одређеног
износа апропријације односно квоте
Преузимање обавеза мора бити у складу са утврђеним апропријацијама
Преузимање обавеза се врши на основу финансијске тј. рачуноводствене
документације
Директни буџетски корисник уноси захтеве за преузимање обавеза, на шестом
нивоу економске класификације, за све изворе финансирања, најкасније 5.
радних дана од очекиваног датума плаћања
По одобрењу захтева за преузету обавезу, у ФМИС-у смањује се износ
евидентиране расположиве апропријације и расположива квоте
Захтеви који проистичу из промене, преусмеравања или креирања
апропријације по одлуци Владе или министра, могу се унети у краћем року
Захтеви за преузимања обавеза за текућу фискалну годину морају се унети у
ФМИС најкасније до 15. децембра текуће године
ФМИС не преноси неизвршене преузете обавезе из текуће у наредну годину
ФМИС ће отказати све неизвршене преузете обавезе које нису плаћене до
последњег дана у години
Ради спровођења преузимања обавеза у ФМИС – користе се следећи захтеви:
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Преузете обавезе – трансфер средстава
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Преузета обавеза - збирни налог
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Збирни налог - учитавање фајла у XML формату



Преузета обавеза – промена
Директни буџетски корисник може извршити промену износа преузете обавезе и 
промену очекиваног датума плаћања који не може бити мањи од 5 радних дана.
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Преузета обавеза – отказивање
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ПЛАЋАЊА 
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Члан 26. 
1. Корисник је обавезан да унесе захтев за преузимање обавеза за све врсте плаћања, које се евидентирају у СИБ. 
2. Корисник је обавезан да унесе захтев за преузимање обавезе најкасније пет радних дана пре дана очекиваног 

плаћања. 
3. Налози за плаћање који проистичу из преузетих обавеза из става 2. овог члана извршиће се очекиваним датумом 

плаћања. 
4. Изузетно од става 2. овог члана, захтеви за преузимање обавеза који проистичу из промене, преусмеравања или 

креирања апропријације по одлуци Владе или министра надлежног за послове финансија, могу се унети и у краћем 
року. 

5. Налози за плаћање који проистичу из преузетих обавеза из става 4. овог члана извршиће се у складу са донетом 
одлуком. 

6. Корисник је обавезан да унесе захтев за преузимање обавеза за све врсте плаћања, које се евидентирају у СИБ. 
7. Корисник је обавезан да унесе захтев за преузимање обавезе најкасније пет радних дана пре дана очекиваног 

плаћања, за све захтеве веће од 25.000,00 динара. 
8. Захтеви у вредности до 25.000,00 динара морају бити унети најкасније један дан пре дана очекиваног плаћања. 
9. Налози за плаћање који проистичу из преузетих обавеза из ст. 2. и 3. овог члана извршиће се очекиваним датумом 

плаћања. 
10. Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, захтеви за преузимање обавеза који проистичу из промене, преусмеравања или 

креирања апропријације по одлуци Владе или министра надлежног за послове финансија, могу се унети и у краћем 
року. 

11. Налози за плаћање који проистичу из преузетих обавеза из става 5. овог члана извршиће се у складу са донетом 
одлуком. 
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Плаћање

Реализација налога за плаћање кроз платни промет, који има резултат
смањење салда на подрачуну број: 840-1620-21 (Извршење републичког
буџета).
Реализација налога корисника буџетских средстава, извршавају се
сразмерно оствареним приходима и примања буџета.
На основу претходно преузете обавезе и на основу финансијске, односно
рачуноводствене документације, врше се различите врсте плаћања где се
користе следеће класе економских класификације на шестом нивоу:

400000 – Текући расходи,
500000 – Издаци за нефинансијску имовину,
600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине,
49000 – Административни трансфери,

Осим стандардних захтева за плаћање могу се у унети и захтеви за
повраћај уплата са следећих економских класификација:

700000 – Текући приходи,
800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине.
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Корисник креира захтев за плаћање на основу претходно 
одобрене преузете обавезе

Креирање захтева за плаћање
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Захтев за плаћање
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На основу одобреног и потписаног захтева за плаћање, налог за плаћање се 
генерише и чека реализацију  до очекиваног датума плаћања

Потпиши захтев за плаћање
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Отказивање захтева за плаћање
Користи се само у случајевима у којима је одобрено плаћања, а плаћање 
још није извршено
Приликом отказивања захтева за плаћање потребно је отказати и захтев 
за преузету обавезу како би се на тај начин ослободила апропријација и 
квота
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Трансфер средстава
Директни буџетски корисник креира захтев за плаћања према 
индиректним буџетским корисницима и то:

појединачним уносом  или збирним налогом
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ПРЕКЊИЖАВАЊЕ
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Прекњижавање расхода и издатака

Прекњижавање се врши само кад су плаћања већ извршена

Захтев за прекњижавање креира директни буџетски корисник на основу
финансијске документације

Управа за трезор, Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање
одобрава или одбија захтев за прекњижавање

Захтеви за прекњижавање могу се креирати до 31. марта наредне године

Прекњижавањем расхода и издатака могу се мењати: функционална и
економска класификација, извор финансирања, програм, пројекат и износ
(у случају да плаћени износ по преузетој обавези треба поделити на више
линија) и евиденциони рачун
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Ради спровођења захтева за прекњижавање корисник креира захтев на 
основу преузете обавезе
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Захтев за прекњижавање
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Корисник на основу финансијске документације, која представља разлог 
за прекњижавање, уноси потребне елементе за  креирање захтев за 
прекњижавање
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Корисник у захтев за прекњижавање у зависности од разлога за 
прекњижавање уноси нове елементе за књижење
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Овлашћено лице Управе за трезор, Сектор за буџетско рачуноводство 
и извештавање  одобрава захтев за прекњижавање, а одговорно лице 
(корисник) примењује одобрени захтев за прекњижавање
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Захтев за плаћање ПДВ-а и корекција прихода
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Захтев за плаћање ПДВ, на терет рачуна сопствених прихода у корист 
којег је наплаћена продата роба, односно извршена услуга
Захтев за повраћај уплате, ако је уплата извршена грешком
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ИСПРАВКА ЛОКАЛНИХ ПРИХОДА 
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Приликом погрешног евидентирања уплате на евиденциони рачун
корисник може да прекњижи уплату на одговарајући евиденциони рачун
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Корисник у захтев за локалну исправку прихода у зависности од
разлога промене одређује економску класификацију прихода на коју
се књижење односи
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Преглед захтева за исправку локалних прихода

Пре потписивања, контролише се документација која је основ за  
исправку прихода
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НЕПРЕПОЗНАТЕ СТАВКЕ
(Уплате – исплате – и објављене ставке)
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Непрепознате ставке – уплате

ФМИС аутоматски евидентира извршене уплате прихода код којих су
уредно попуњени потребни елементи позива на број одобрења (по моделу
97)
Приликом сравњења извода рачуна извршених уплата где нису попуњени
потребни елементи за аутоматско сравњење уплате, а могу се
индетификовати корисници, Управа за трезор електронским путем кроз
ФМИС додељује напрепознату уплату кориснику на даље евиндетирање
(књижење)
Финансијска служба корисника дужна је да одмах, а најкасније у року од
три дана изврши сравњење (књижење) “непрепознатих уплата”
Уколико финансијска служба корисника не изврши сравњење
непрепознате уплате, сравњење непрепознате уплате извршиће Управа за
трезор, Сектор за извршење буџета
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Непрепознате ставке - уплате

106



Непрепознате уплате - корекција расхода

У случају да за извршење плаћања није постојао правни основ, или је
плаћање извршено у већем износу од потребног, корисник је обавезан да
затражи повраћај средстава у буџет

Ако се средства врате у истој фискалној години у којој је плаћање
извршено за износ враћених средстава, корисник књижењем сторнира
расход на одговарајућој економској класификацији са које је плаћање
извршено и на тај начин увећава ту економску класификацију

Ако се повраћај средстава односи на раније године, а трошак је настао из
буџетских средстава (извора 01) Управа за трезор, Сектор за извршење
буџета евидентира такав повраћај као приход буџета
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Захтев за корекцију расхода

Корисник је обавезан да креирану ставку корекције расхода кроз
апликацију Преузете обавезе – корекција расхода, овери како би се
повраћај средстава за кориговану ставку евидентирао и на тај начин
повећала апропријација и квота у текућем месецу
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Непрепознате ставке – уплате  Задај ЕШ
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Захтев за повраћај плаћања – Поврат. плаћања

Неисправно долазно плаћање

Повраћај двоструког плаћања 

Угашен рачун

o Ставка захтева има шифру враћеног плаћања.
o Сторниран захтев за плаћање се откаже, а затим и преузета обавеза.
o Повећава се расположиви износ квоте и апропријације.
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Објављене ставке – непрепознате уплате
Приликом сравњења извода, где се не може утврдити на ког корисника се
односе “непрепознате ставке”- уплате, Управа за трезор кроз ФМИС
објављује непрепознату уплату
Објављена непрепозната уплата доступна је свим корисницима
Кад корисник утврди да се непрепозната уплата односи на њега,
обавештава Управу за трезор која му прослеђује електронским путем
тражену непрепознату ставку - уплату
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Непрепознате ставке – исплате

Код извршених исплата, због недостатака потребних елемената да се
исплата аутоматски сравни, Управа за трезор електронским путем кроз
ФМИС додељује кориснику непрепознату ставку – исплату на сравњење
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Повраћај више или погрешно наплаћених прихода

Управа за трезор извршиће повраћај средстава на основу решења
Пореске управе, ако је корисник наплатио више или је основ за наплату
био погрешан
Такву непрепознату исплату Управа за трезор, Сектор за извршење
буџета електронским путем кроз систем прослеђује кориснику на даље
сравњење
Финансијска служба корисника дужна је да изврши сравњење
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Непрепознате исплате – принудна наплата

Може се извршити на терет апропријација до 50% укупног обима средстава
која су му опредељена Законом о буџету, у корист апропријације које су
намењене за за ову врсту расхода и то:

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова или 
485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа

Налоге принудне наплате извршава Управа за трезор
Управа за трезор може да изврши преусмеравање потребног износа
средстава кад је искоришћена укупна апропријација одређена за
извршење принудне наплате (483000 или 485000), умањењем друге
апропријације за износ принудне наплате у корист економске
класификације (483000 и 485000) са које ће се даље реализовати принудна
наплата
По извршеном преусмеравању апропријација Управа за трезор врши
промену квоте где креира и одобрава захтев за промену квоте
Принудном наплатом не могу се теретити апропријације за отплату дуга и
датих гаранција, као и извршење расхода средства донација
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Непрепознате исплате – принудна наплата

Индетификациони подаци корисника омогућавају аутоматско
сравњење непрепознате исплате-принудне наплате
У случају кад нису коректни идентификациони подаци корисника,
ФМИС не може да изврши аутоматско сравњење принудне наплате,
такве исплате евидентирају се као непрепознате исплате
У том случају финансијска служба корисника у обавези је да
евидентира (прокњижи) непрепознату исплату на терет
апропријације економске класификације (483000 или 485000)
намењене за принудну наплату

118



Захтев за сравњење непрепознате исплате 
Након књижења принудне наплате потребно је креирати Захтев за сравњење

непрепознате исплате
Уколико финансијска служба корисника не евидентира сравњење принудне

наплате у року од три дана, сравњење ове непрепознате исплате спроводи Управа за
трезор

Кад је у решењу принудне наплате наведен дужник Република Србија, а Народна
банка Србије не може да индетификује корисника на кога се принудна наплата
односи, такве исплате се евидентирају на терет апропријације (483000) Министарства
финансија
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АДМИНИСТРАЦИЈА
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Администрација
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Евиденциони рачун у ФМИС 

Евиденција свих трансакција извршених плаћања и примања у ФМИС-у
Евиденциони рачун не  учествује у платном промету
Захтев за отварање евиденционог рачуна корисник подноси Управи за 
трезор, Сектору за буџетско рачуноводство и извештавање
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Евиденциони рачун – детаљи
Салдо – максимално дозвољени износ за креирање захтева за преузимање 
обавеза по свим апропријацијама у систему за извор 01 (приходи из буџета)

Лимит задужења израчунава се: салдо на евиденционом рачуну +
расположиви салдо + блокирани износ

Расположиви салдо  је збир расположивих  квота

Блокирани износ је збир свих неизвршених плаћања
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Курсна листа
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Вишенаменски захтев
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Извештаји
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ОБАВЕЗЕ / ПОТРАЖИВАЊА
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Обавезе / Потраживања
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Обавезе – приказује анализу (све промене)  преузете обавезе
РИР – Регистровани корисници у складу са Банкарским законом Србије
Сопствени примаоци средстава - њима управљају корисници за унос

физичких лица
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