
  СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ 
ФИНАНСИЈАМА - ФМИС 

Oктпбар / 2015 Весна Бпгданпвић 



 
Систем за управљаое јавним финансијама 
 
• Ефикаснп, интегрисанп и прецизнп ИТ рещеое за државни 

трезпр и све бучетске кприснике 

• Електрпнски интерфејси за директне бучетске кприснике и 
индиректне бучетске кприснике за управљаое сппственим 
прихпдима и расхпдима 

• Пмпгућава да бучетски кприсници директнп изврщавају 
трансакције кпје су у ппсегу оихпвих пвлащћеоа, при шему 
се унапређује транспарентнпст и кпнтрпла 

• Елиминација сувищне папирплпгије 
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СИСТЕМ ИЗВРЩЕОА БУЧЕТА 
 

Деп је система управљаоа јавним финансијама, пбухвата 
прпцесе и ппступке кпји се спрпвпде електрпнскпм 

кпмуникацијпм са Управпм за трезпр у саставу 
Министарства финансија 
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Прпписи кпјима је регулисанп изврщеое бучета 

 

 Закпн п бучетскпм систему 

 Закпн п бучету  Републике Србије  

 Правилник п систему изврщеоа бучета 

 

Пстали прпписи  

 

 Правилник п стандарднпм класификаципнпм пквиру и Кпнтнпм 
плану за бучетски систем 

 Правилник п услпвима и нашину впђеоа рашуна за уплату јавних 
прихпда и расппделе средстава са тих рашуна   

 Правилник п нашину и ппступку пбављаоа платнпг прпмета у пквиру 
кпнсплидпванпг рашуна трезпра 
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    Индетификација кприсника 
Ради приступа  ФМИС систему кприсник ппднпси Трезпру захтев за 
издаваое индетификаципне (“смарт”) картице. 
Кприсник “Смарт” картице је пвлащћенп лице кпје има правп приступа у 
ФМИС систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кприснишки сертификат мпже бити ппвушен пднпснп искљушен из упптребе 
у кпликп дпђе дп злпупптребе пвлащћеоа, акп је кприсник сигуран да неки 
перипд неће кпристити “смарт” картицу, акп дпђе дп престанка 
пвлащћеоа или дп престанка рада кприсника. 

 Издаваое, прпдужеое и ппвлашеое пднпснп искљушиваое из упптребе 
“смарт” картице врщи Управа за трезпр. 
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 Кприсник средстава бучета Републике Србије изврщава бучет кприщћеоем  
наменске кпмуникаципне мреже Трезпра за приступ у ФМИС 

 Кприсник сертификата је пвлащћенп физишкп лице кпме је издат 
електрпнски сертификат са пдређеним правима за приступ у ФМИС 

 Регистар кприсника впди се кап електрпнска база у пквиру ФМИС-а кпја 
садржи следеће ппдатке: јединствени брпј, назив, матишни брпј, 
јединствени брпј директнпг кприсника, мпдел бучетскпг кприсника 
(прпграмскп) 

 У пквиру ФМИС-а птварају се и пдржавају ппдаци: екпнпмских 
класификација  прихпда и примаоа, расхпда и издатака, прганизаципна и 
функципнална класификација, прпграмска и класификација према извприма 
финансираоа 

 Кприсник птвара, впди и ажурира щифрарнике пoдекпнпмских 
класификација и ппдизвпра финансираоа 
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Пснпвне врсте екрана 
 Екран за претраживаое 

Уређиваое 

–Уређиваоа ппдатака из прегледа на пснпву изабранпг услпва 

–Уређиваое пп растућем или ппадајућем редпследу 

–Уређиваое на пснпву једнпг, вище или свих услпва 

Филтираое 

–Избпр приказаних ппдатака на пснпву пдабранпг услпва 

–Филтрираое пп једнпм, вище или пп свим услпвима 

–Релације: <, <=, =, >=, >, <>, (?,*), !(?,*), #(?,*), !#(?,*) 

Навигација 

–Претраживаое приказаних ппдатака страну пп страну 

–Дугмићи: [<<], [<<], [>>], [>>] 

Дугме Псвежи 

–Примена пдабраних услпва за уређиваое и филтрираое 

•Ппдразумевани услпви / Пбрищи услпве 

•Детаљи, Истприја, Штампаое 

  

 
9 



 
 

Пснпвне врсте екрана 
Екрани за унпс/детаље 

3 врсте ппља: 

Пбавезнп ппље(*) 

Ппципнп ппље 

Системскп ппље (самп шитаое) 

 

Релације 
Нумеришкп претраживаое 

<-маое 

<=-маое или једнакп 

=-једнакп 

>=-веће или једнакп 

>-веће 

<>-разлишитп 
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Вербалнп претраживаое 

(?,*)-истп 

!(?,*)-разлишитп 

#(?,*)-истп (систем не пбраћа пажоу на велика и мала слпва) 

!#(?,*)-разлишитп (систем не пбраћа пажоу на мала и велика слпва) 

 

*ЗАМЕОУЈЕ, ЈЕДАН, НИЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ ЗНАКПВА 

?ЗАМЕОУЈЕ ЈЕДАН И САМП ЈЕДАН ЗНАК 

! ППКАЗУЈЕ ПНП ШТП ЈЕ РАЗЛИЧИТП 

#ИГНПРИШЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ВЕЛИКИХ И МАЛИХ СЛПВА 

 

На екранима ппстпји дугме “Σ” кпје приказује сумарне изнпсе ппдатака кпји су 
приказани на екрану 
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АПРППРИЈАЦИЈЕ  
АПРППРИЈАЦИЈЕ 
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Апрппријације 

 

 Апрппријација је пд стране Нарпдне Скупщтине Закпнпм п бучету 
Републике Србије датп пвлащћеое Влади за трпщеое јавних средстава дп 
пдпбренпг изнпса и за пдпбрене намене за бучетску гпдину 

 У ФМИС-у  се врщи евиндетираое и прпмена  апрппријација, а ппступак п  
прпмени и евиндетираоу кпнтрплище Министарствп финансија, Сектпр 
бучета 

 Прпмене апрппријације мпгу се врщити у следећим слушајевима: 

Пп пснпву ребаланса бучета 

У слушају прпдужеоа привременпг финансираоа 

Укпликп се средства текуће бучетске резерве кпристе за непланиране 
сврхе или се у тпку гпдине ппкаже да апрппријације нису биле дпвпљне 

Укпликп се изврщи преусмереое апрппријације на име пдређенпг 
расхпда у укупнпм изнпсу дп 10% 

У слушају кад Влада збпг прпмене пкплнпсти у тпку гпдине дпнесе 
пдлуку да се изнпс апрппријације кпје није мпгуће искпристити пренесе 
у текућу бучетску резерву 

Кап и прпмене у вези са реализацијпм изврщених судских пресуда 
принудне наплате 
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Структура  aпрппријације  расхпда 
 
 

Прпграмска 
Прганизаципна щифра  
Извпр финансираоа  
Екпнпмска щифра  
Шифра функције  
Шифра прпграма  
Шифра прпјекта 
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Захтев за прпмену апрппријације 

Пператер 
Бучетски кприсник 
Правп креираоа 

Пператер 
Бучетски кприсник 
Правп креираоа 

Креираое 

Прпмена 

Птказиваое 

Пвера 

Пператер 

Шеф  
Бучетски 
кприсник 
Правп пвере 

Пдпбреое  

Министарствп финансија 



Евиндетираое апрппријација 

 

 Ппшетна апрппријација – пдређена Закпнпм п бучету РС за фискалну гпдину, 
уредбпм п привременпм финансираоу, или дппунским бучетпм, кпји усваја 
Нарпдна скупщтина, на предлпг Владе. 

 Текућа апрппријација – ппшетна апрппријације са евидентираним 
прпменама. 

 Распплпжива апрппријација –  кад пд текућег изнпса пдузмемп, неизврщене 
преузете пбавезе, неплаћене захтеве за плаћаое, изврщена плаћаоа и 
кпрекцију расхпда. 

 Неизврщене преузете пбавезе – су креиране ставке пбавеза кпјима нису 
дпдељена плаћаоа.  

 Неизврщени захтеви за плаћаое – су креирани и пдпбрени захтеви, кпји  
нису плаћени. 

 Изврщена плаћаоа –  су реализпвана плаћаоа 

 Статус апрппријације –  валидан и прекпрашен 
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Класификација извпра финансираоа пбухвата:  
 

1) Прихпде из бучета - извпр 01;  

2) Трансфере између кприсника на истпм нивпу - извпр 02;  

3) Спцијалне дппринпсе - извпр 03;  

4) Сппствене прихпде бучетских кприсника - извпр 04;  

5) Дпнације пд инпстраних земаља - извпр 05;  

6) Дпнације пд међунарпдних прганизација - извпр 06;  

7) Трансфере пд других нивпа власти - извпр 07;  

8) Дпбрпвпљне трансфере пд физишких и правних лица - извпр 08;  

9) Примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине - извпр 09;  

10) Примаоа пд дпмаћих задуживаоа - извпр 10;  

11) Примаоа пд инпстраних задуживаоа - извпр 11;  

12) Примаоа пд птплате датих кредита и прпдаје финансијске импвине - извпр 12;  

13) Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина - извпр 13;  

14) Неутрпщена средства пд приватизације из ранијих гпдина - извпр 14;  

15) Неутрпщена средства дпнација из ранијих гпдина - извпр 15;  

16) Рпдитељски динар за ваннаставне активнпсти - извпр 16;  

17) Финансијску ппмпћ ЕУ - извпр 56.  
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Трансфер средстава  
у бучетску резерву, пднпснп из бучетске резерве врщи се у слушају: 

(щифра разлпга 04) 
 

 Кад бучетпм није планиран расхпд и издатак, или за пптребе за кпје се у тпку 
гпдине ппкаже да апрппријације нису биле дпвпљне 

 Непланирани издаци у слушају елементарних неппгпда 
 Прпмена делпкруга рада или пвлащћеоа бучетскпг кприсника 
 Псниваое или укидаое бучетскпг кприсника у тпку бучетске гпдине 
 Трансфер апрппријације  једнпг  бучетскпг кприсника ка другпм, у пвпм слушају  

апрппријација се првп пренесе са једнпг бучетскпг кприсника у текућу бучетску 
резерву, а пнда из текуће бучетске резерве дпдељује другпм кприснику 

 У слушају кад Влада збпг прпмене пкплнпсти у тпку гпдине, дпнесе пдлуку да се 
изнпс апрппријације кпје није мпгуће искпристити, пренесе у текућу бучетску 
резерву 

 Захтев за трансфер средстава, ппднпси директни бучетски кприсник, 
Министарству финансија, Сектпру за припрему бучета, кпји припрема предлпг 
рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве кпји усваја Влада 

 Пп пдпбреоу средстава  текуће бучетске резерве, директни бучетски кприсник 
креира захтев за прпмену апрппријација кпји ппднпси Министарству финансија, 
Сектпру за припрему бучета 

 Пп пдпбреоу прпмене апрппријације пптребнп је ппднети и захтев за прпмену 
квпте Управи за Трезпр, Сектпру за изврщеое бучета 
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Захтев за прпмену апрппријације 
нпви трансфер у или из бучетске резерве 
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Дпдатни и пстали извпри прихпда и примаоа и расхпда и издатака 

(щифра разлпга 05) 

 

 Следећим захтевпм се мпгу евиндентирати прпмене апрппријације 
дпдатних извпра прихпда и примаоа, расхпда и издатака свих щифара 
извпра финансираоа, псим 01 (прихпди из бучета). Да би се меоала 
апрппријација псталих извпра прихпда, мпра првпбитнп бити пстварен 
пдгпварајући прихпд, кпји је већи пд прихпда у текућим апрппријацијама 

 

 Пбразац за прпмену ппднпси директни бучетски кприсник Министарству 
финансија, Сектпру за припрему бучета кпји  пдпбрава или пдбија захтев за 
прпмену апрппријације 

 

 Кпд псталих извпра нема квпте 
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Захтеви за прпмену апрппријације- нпви трансфер унутар 
прпјекта/активнпсти, између прпјекта и између прпграма 

 (щифре разлпга 08, 09 ,10)  

 Директни кприсник бучетских средстава, уз пдпбреое министра, мпже изврщити 
преусмераваое апрппријације пдпбрене на име пдређенпг расхпда и издатака у 
изнпсу пд 10% вреднпсти апрппријације за расхпд и издатак шији се изнпс умаоује. 

 Апрппријација се пдређује на трећем нивпу екпнпмске класификације, самим тим се 
и рашунаое наведених 10% врщи на трећем нивпу. 

 Изнпс прпмене апрппријације је увек пгранишен изнпспм распплпживе 
апрппријације. 

 Прпмена апрппријације 10%  заснива се на ппшетнпј апрппријацији: 

 бучет (щифра разлпга 01)      

 привременп финансираое (щифра разлпга 02)    

 дппунски бучет – ребаланс (щифра разлпга 03) 

 Захтев за трансфер средстава (10%), ппднпси директни бучетски кприсник, 
Министарству финансија, Сектпру за припрему бучета, кпји припрема рещеое п 
прпмени апрппријације (10%), кпју пдпбрава министар финансија.  

 Пп пдпбренпј апрппријацији, пптребнп је ппднети и захтев за прпмену квпте Управи 
за Трезпр, Сектпру за изврщеое бучета. 
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„Сл. гласник РС“, бр. 142/2014 
пд 25.12.2014. 

 

 

шлан 18 

У складу са Закпнпм п бучетскпм систему у 2015. и 2016. гпдини 
пмпгућенп је преусмераваое апрппријације у изнпсу дп 10% вреднпсти 
апрппријације шија се средства умаоују.  
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Захтев за прпмену апрппријације 
нпви трансфер унутар прпјекта/активнпсти 
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Захтев за прпмену апрппријације 
нпви трансфер између прпјекта/активнпсти 
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Захтев за прпмену апрппријације 
нпви трансфер између прпграма 
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         КВПТЕ    
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Захтев за прпмену квпте Квпта 

Пператер: 
Бучетски кприсник 
Правп креираоа 

Шеф: 
Бучетски кприсник 
Правп пвере 

Управа за трезпр 
Кприсник 
надређене прг. 
Правп пдпбреоа 

Прпмена квпта 

Креираое 

Пвера 

Пдпбреое 
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Захтев за прпмену квпте 
из нерасппређене апрппријације 
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Захтев за прпмену квпте везан за прпмену апрппријације из ТБР 
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Захтев за прпмену квпте из нареднпг у текући месец 
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ПРЕУЗЕТЕ ПБАВЕЗЕ 
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ПРЕУЗИМАОЕ ПБАВЕЗА 

 

 Преузета пбавеза је пд стране бучетскпг кприсника резервисаое пдређенпг 
изнпса апрппријације пднпснп квпте  

 Преузимаое пбавеза мпра бити у складу са утврђеним апрппријацијама 

 Преузимаое пбавеза се врщи на пснпву финансијске тј. рашунпвпдствене 
дпкументације 

 Директни бучетски кприсник унпси захтеве за преузимаое пбавеза, на щестпм 
нивпу екпнпмске класификације, за све извпре финансираоа, најкасније 5. 
радних дана пд пшекиванпг датума плаћаоа 

 Пп пдпбреоу захтева за преузету пбавезу, у ФМИС-у смаоује се изнпс 
евидентиране распплпживе апрппријације и распплпжива квпте 

 Захтеви кпји прпистишу из прпмене, преусмераваоа или креираоа 
апрппријације пп пдлуци Владе или министра, мпгу се унети у краћем рпку 

 Захтеви за преузимаоа пбавеза за текућу фискалну гпдину мпрају се унети у 
ФМИС најкасније дп 15. децембра текуће гпдине 

 ФМИС не пренпси неизврщене преузете пбавезе из текуће у наредну гпдину 

 ФМИС  ће птказати све неизврщене преузете пбавезе  кпје нису плаћене дп 
ппследоег дана у гпдини 

 Ради спрпвпђеоа преузимаоа пбавеза у ФМИС – кпристе се следећи захтеви: 
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Захтев за креираое преузете пбавезе 

Пператер: 
Бучетски кприсник 
Правп креираоа 

Пператер 

Шеф  
Бучетски 
кприсник 
Правп пвере 

Преузета 
пбавеза 

Креираое 

Прпмена 

Пвера 

Птказиваое 

Захтев за 
креираое 
преузете 
пбавезе 



62 



63 



64 



65 



Збирни налпзи захтева за креираое преузете пбавезе 
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Збирни налпг - ушитаваое фајла у XML фпрмату 



Збирни налпг захтева за плаћаое 
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Збирни налпзи захтева за преузету пбавезу и плаћаое 
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Преузета пбавеза – прпмена 
Директни бучетски кприсник мпже изврщити прпмену изнпса преузете пбавезе и 
прпмену пшекиванпг датума плаћаоа кпји не мпже бити маои пд 5 радних дана 
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Преузета пбавеза – птказиваое 
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валидан 

Најава пбавезе 

Плаћен, пдбијен 

Захтев за креираое 
преузете пбавезе 

пверен 

Преузета 
пбавеза 

прпмеоен 

птказан Пвера 

Птказиваое 

Прпмена, 
пправнаое 

Дпдај захтев 
за плаћаое 

Плаћаое 

Креиран, 
 пверен 



 ПЛАЋАОА  
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Шлан 26.  

1. Кприсник је пбавезан да унесе захтев за преузимаое пбавеза за све врсте плаћаоа, кпје се евидентирају у СИБ.  

2. Кприсник је пбавезан да унесе захтев за преузимаое пбавезе најкасније пет радних дана пре дана пшекиванпг 
плаћаоа.  

3. Налпзи за плаћаое кпји прпистишу из преузетих пбавеза из става 2. пвпг шлана изврщиће се пшекиваним датумпм 
плаћаоа.  

4. Изузетнп пд става 2. пвпг шлана, захтеви за преузимаое пбавеза кпји прпистишу из прпмене, преусмераваоа или 
креираоа апрппријације пп пдлуци Владе или министра надлежнпг за ппслпве финансија, мпгу се унети и у краћем 
рпку.  

5. Налпзи за плаћаое кпји прпистишу из преузетих пбавеза из става 4. пвпг шлана изврщиће се у складу са дпнетпм 
пдлукпм.  

6. Кприсник је пбавезан да унесе захтев за преузимаое пбавеза за све врсте плаћаоа, кпје се евидентирају у СИБ.  

7. Кприсник је пбавезан да унесе захтев за преузимаое пбавезе најкасније пет радних дана пре дана пшекиванпг 
плаћаоа, за све захтеве веће пд 25.000,00 динара.  

8. Захтеви у вреднпсти дп 25.000,00 динара мпрају бити унети најкасније један дан пре дана пшекиванпг плаћаоа.  

9. Налпзи за плаћаое кпји прпистишу из преузетих пбавеза из ст. 2. и 3. пвпг шлана изврщиће се пшекиваним датумпм 
плаћаоа.  

10. Изузетнп пд ст. 2. и 3. пвпг шлана, захтеви за преузимаое пбавеза кпји прпистишу из прпмене, преусмераваоа или 
креираоа апрппријације пп пдлуци Владе или министра надлежнпг за ппслпве финансија, мпгу се унети и у краћем 
рпку.  

11. Налпзи за плаћаое кпји прпистишу из преузетих пбавеза из става 5. пвпг шлана изврщиће се у складу са дпнетпм 
пдлукпм.  
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Креираое 

Креираое захтева за плаћаое 

Птказиваое 

Пдпбреое 
са 

картицпм 

Креирани 
захтев  

за плаћаое 

Пператер         
Бучетски кприсник 
Правп креираоа 

Птказани захтев 
за плаћаое 

Шеф 
Бучетски кприсник 
Правп пвере 

Пдпбрен и дигиталнп 
пптписан захтев за 

плаћаое 

Шеф 
Бучетски кприсник 
Правп пвере 
 



 Кприсник креира захтев за плаћаое на пснпву претхпднп 
пдпбрене преузете пбавезе 

Креираое захтева за плаћаое 
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Захтев за плаћаое 
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 На пснпву пдпбренпг и пптписанпг захтева за плаћаое, налпг за плаћаое  
се генерище и шека реализацију  дп пшекиванпг датума плаћаоа 
 

Пптпищи захтев за плаћаое 
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Птказиваое захтева за плаћаое 

 Кпристи се самп у слушајевима у кпјима је пдпбренп плаћаоа, а плаћаое 
јпщ није изврщенп 

 Приликпм птказиваоа захтева за плаћаое пптребнп је птказати и захтев 
за преузету пбавезу какп би се на тај нашин пслпбпдила апрппријација и 
квпта 
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Прекоижаваое 
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Прекоижаваое расхпда и издатака 

 

 Прекоижаваое се врщи самп кад су плаћаоа већ изврщена 

 

 Захтев за прекоижаваое креира директни бучетски кприсник на пснпву 
финансијске дпкументације 

 

  Управа за трезпр, Сектпр за бучетскп рашунпвпдствп и извещтаваое 
пдпбрава или пдбија захтев за прекоижаваое 

 

 Захтеви за прекоижаваое мпгу се креирати дп 31. марта наредне гпдине 

 

 Прекоижаваоем расхпда и издатака мпгу се меоати: функципнална и  
екпнпмска класификација, извпр финансираоа, прпграм, прпјекат и изнпс 
(у слушају да плаћени изнпс пп преузетпј пбавези треба ппделити на вище 
линија) и евиденципни рашун 
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Захтеви за прекоижаваое 

Primena 

Изврщеое 

Прекоижаваое 

Пвера 

Пдпбреое 

Примена 

Прекоижена 
преузета пбавеза 

Шеф: 
Бучетски кприсник 
Правп пдпбреоа 

Захтев за 
плаћаое 

Ппгрещнп: 
апрппријација 
ЕШ... 

Прекоижаваое 
преузете пбавезе 

Пператер 
Бучетски кприсник 

Пператер у Трезпру: 
Кприсник са правпм уписа и  
шитаоа 



 Ради спрпвпђеоа захтева за прекоижаваое кприсник креира захтев 
на пснпву преузете пбавезе 
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Захтев за прекоижаваое 
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Кприсник на пснпву финансијске дпкументације, кпја представља разлпг 
за прекоижаваое, унпси пптребне елементе за  креираое захтев за 
прекоижаваое 
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Кприсник у захтев за прекоижаваое у зависнпсти пд разлпга за 
прекоижаваое унпси нпве елементе за коижеое 
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ДБК- креира и пвери захтев за прекоижаваое, Централна канцеларија 
(Сектпр за бучетскп рашунпвпдствп и извещтаваое) пдпбри захтев, а 

кприсник примени 
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 Захтев за плаћаое ПДВ-а / кпрекција прихпда 
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 Захтев за плаћаое ПДВ, на терет рашуна сппствених прихпда у кприст 
кпјег је наплаћена прпдата рпба, пднпснп изврщена услуга 

 Захтев за ппвраћај уплате, акп је уплата изврщена грещкпм 
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Лпкална исправка прихпда 
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 Приликпм ппгрещнпг евидентираоа уплате на евиденципни рашун 
кприсник мпже да прекоижи уплату на пдгпварајући евиденципни рашун 
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 Кприсник у захтев за лпкалну исправку прихпда у зависнпсти пд 
разлпга прпмене пдређује екпнпмску класификацију прихпда на кпју 
се коижеое пднпси 
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 Пре пптписиваоа, кпнтрплище се дпкументација кпја је пснпв за  
исправку прихпда 
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Непреппзнате ставке 
(Уплате – Исплате) 

109 



Непреппзнате уплате 
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Дпдај 
рефундираое 

Пдреди ппвраћај 
плаћаоа 

Пбрада 

Дпкумент 
пптраживаоа Пдреди ЕШ 

Непреппзната 
дплазна плаћаоа 

Пператер 
Бучетски кприсник 
Правп креираоа 

Дпдаваое 
преузете пбавезе 

за плаћаое 

Пптврђиваое 
враћенпг плаћаоа 

Пдређиваое 
екпнпмске щифре 

Рушнп сравоиваое 
дпкумента 

пптраживаоа 



Непреппзнате ставке - уплате 
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Захтеви за кпрекцију расхпда -рефундација 
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Дпдај 
рефундираое 

Пператер 
Бучетски кприсник 
Правп креираоа 
 

Апрппријација 

Квпта 

Непреппзнатп дплазнп 
плаћаое 

Распплпживи 
изнпс се ппвећава 

Распплпживи 
изнпс се ппвећава 



 
 

Непреппзнате уплате - кпрекција расхпда 
 
 

 
 

 
 У слушају да за изврщеое плаћаоа није ппстпјап правни пснпв, или је 

плаћаое изврщенп у већем изнпсу пд пптребнпг,  кприсник је пбавезан да 
затражи ппвраћај средстава у бучет 
 

 Акп се средства врате у истпј фискалнпј гпдини у кпјпј је плаћаое 
изврщенп за изнпс враћених средстава, кприсник  коижеоем стпрнира 
расхпд на пдгпварајућпј екпнпмскпј класификацији са кпје је плаћаое 
изврщенп и на тај нашин увећава ту екпнпмску класификацију 

 
 Акп се ппвраћај средстава пднпси на раније гпдине, а трпщак је настап из 

бучетских средстава (извпра 01)  Управа за трезпр, Сектпр за изврщеое 
бучета евидентира такав ппвраћај кап прихпд бучета 
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Непреппзнате ставке - уплате 
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Захтев за кпрекцију расхпда 

 Кприсник је пбавезан да креирану ставку кпрекције расхпда крпз 
апликацију Преузете пбавезе – кпрекција расхпда, пвери и примени какп 
би се ппвраћај средстава за кпригпвану ставку евидентирап и на тај нашин 
ппвећала апрппријација и квпта у текућем месецу 
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Плаћаое-Плаћаое-Уплате 
Птказиваое сравоиваоа 
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Непреппзнате ставке – уплате  Задај ЕЩ 
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Захтев за ппвраћај плаћаоа – Ппврат. плаћаоа 
 

 Непреппзнатп дплазнп плаћаое 

 

 Ппвраћај двпструкпг плаћаоа  

 

 Угащен рашун 

 

 

Ставка захтева има щифру враћенпг плаћаоа 

Стпрниран захтев за плаћаое се пткаже,  затим и преузета пбавеза 

Ппвећава се распплпживи изнпс квпте и апрппријације 
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   Пбјављене ставке – непреппзнате уплате 
   Приликпм сравоеоа извпда, где се не мпже утврдити на кпг кприсника се 

пднпсе “непреппзнате ставке”- уплате, Управа за трезпр крпз ФМИС 
пбјављује непреппзнату уплату 

 Пбјављена непреппзната уплата дпступна је свим кприсницима 
 Кад кприсник утврди да се непреппзната уплата пднпси на оега, 

пбавещтава Управу за трезпр кпја му прпслеђује електрпнским путем  
тражену непреппзнату ставку -  уплату 
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Непреппзнате ставке – исплате 

 Кпд изврщених исплата, збпг недпстатака пптребних елемената да се 
исплата аутпматски сравни, Управа за трезпр електрпнским путем крпз 
ФМИС дпдељује кприснику непреппзнату ставку – исплату на сравоеое 
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Непреппзната исплата 
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Пвера Пдпбреое Примена 
Дпдатни 

захтев 

Шеф 
Бучетски кприсник 
Правп пдпбреоа 

Пператер 
Бучетски кприсник 
Правп креираоа 
 

Дпдатна преузета пбавеза 
 

Пператер у Трезпру 
Кприсник са правпм 
уписа и шитаоа 
 
 

Шеф 
Бучетски кприсник 
Правп пдпбреоа 

Неисправна исплата 
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ДБК ппднпси Захтев за птказиваое сравоеоа да би исправнп сравнип 
непреппзнату исплату, 

Централна канцеларија пдпбрава захтев за птказиваое сравоеоа  
и враћа кприснику да пткаже сравоеое 
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Ппвраћај вище или ппгрещнп наплаћених прихпда 

 Управа за трезпр изврщиће ппвраћај средстава на пснпву рещеоа 
Ппреске управе, акп је кприсник наплатип вище или је пснпв за наплату 
бип ппгрещан 

 Такву непреппзнату исплату Управа за трезпр, Сектпр за изврщеое 
бучета електрпнским путем крпз систем прпслеђује кприснику на даље 
сравоеое 

 Финансијска служба кприсника дужна је да изврщи сравоеое 

141 



Непреппзнате исплате – принудна наплата 

 Мпже се изврщити на терет апрппријација дп 50% укупнпг пбима средстава 
кпја су му ппредељена Закпнпм п бучету, у кприст апрппријације кпје су 
намеоене за за пву врсту расхпда и тп: 

 483000 – Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва или  

 485000 – Накнада щтете за ппвреде или щтету нанету пд стране 
државних пргана 

 Налпге принудне наплате изврщава Управа за трезпр 

 Управа за трезпр мпже да изврщи преусмераваое пптребнпг изнпса 
средстава кад је искприщћена укупна апрппријација пдређена за 
изврщеое принудне наплате (483000 или 485000), умаоеоем друге 
апрппријације за изнпс принудне наплате у кприст екпнпмске 
класификације (483000 и 485000) са  кпје ће се даље реализпвати принудна 
наплата 

 Пп изврщенпм преусмераваоу апрппријација Управа за трезпр врщи 
прпмену квпте где креира и пдпбрава захтев за прпмену квпте 

 Принуднпм наплатпм не мпгу се теретити апрппријације за птплату дуга и 
датих гаранција, кап и изврщеое расхпда средства дпнација 
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Непреппзнате исплате – принудна наплата 

 Идентификаципни ппдаци кприсника пмпгућавају аутпматскп 
сравоеое непреппзнате исплате-принудне наплате 

 У слушају кад нису кпректни идентификаципни ппдаци кприсника, 
ФМИС не мпже да изврщи аутпматскп сравоеое принудне наплате, 
такве исплате евидентирају се кап непреппзнате  исплате 

 У тпм слушају финансијска служба кприсника у пбавези је да 
евидентира (прпкоижи) непреппзнату исплату на терет апрппријације 
екпнпмске класификације (483000 или 485000) намеоене за принудну 
наплату 
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 Захтев за сравоеое непреппзнате исплате  
 
 

  Накпн коижеоа принудне наплате пптребнп је креирати Захтев за сравоеое 
непреппзнате исплате 
   Укпликп финансијска служба кприсника не евидентира сравоеое принудне 
наплате у рпку пд три дана, сравоеое пве  непреппзнате исплате спрпвпди Управа за 
трезпр 
   Кад је у рещеоу принудне наплате наведен дужник Република Србија, а Нарпдна 
банка Србије не мпже да индетификује кприсника на кпга се принудна  наплата 
пднпси, такве исплате се евидентирају на терет апрппријације (483000) Министарства 
финансија 
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АДМИНИСТРАЦИЈА 
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Администрација 
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Евиденципни рашун у ФМИС -у 

 Евиденција свих трансакција изврщених плаћаоа и примаоа у ФМИС-у 
 Евиденципни рашун не  ушествује у платнпм прпмету 
 Захтев за птвараое евиденципнпг рашуна кприсник ппднпси Управи за трезпр, 

Сектпру за бучетскп рашунпвпдствп и извещтаваое 
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Евиденципни рашун – детаљи 
 

  
 Салдп – максималнп дпзвпљени изнпс за креираое захтева за преузимаое 

пбавеза пп свим апрппријацијама у систему за извпр 01 (прихпди из бучета) 
 
 Лимит задужеоа израшунава се: салдп на евиденципнпм рашуну + 

распплпживи салдп + блпкирани изнпс 
 
 Распплпживи салдп  је збир распплпживих  квпта 
 
 Блпкирани изнпс је збир свих неизврщених плаћаоа 
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Курсна листа 
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Вищенаменски захтев 
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Извещтаји 
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ПБАВЕЗЕ / ППТРАЖИВАОА 
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Пбавезе / Пптраживаоа 

153 

  Пбавезе – приказује анализу (све прпмене)  преузете пбавезе 
  РИР – Регистрпвани кприсници у складу са Банкарским закпнпм Србије 
  Сппствени примапци средстава - оима управљају кприсници за унпс физишких  
лица 
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Петрпвић Петар 

1111111111123 



СИСТЕМ 
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ХВАЛА НА ПАЖОИ! 

 

ПИТАОА 

? 
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