Образац 5.1
Информациони систем извршења буџета
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор

ЗАХТЕВ
ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ КОРИСНИЧКИХ УЛОГА (ОВЛАШЋЕЊА)
ЈБКЈС
(jединствени број корисника јавних средстава )*

Назив корисника јавних средстава
Адреса електронске поште и број
телефона
ДБК ☐

Тип корисника **

Р.бр.

Име и презиме

ИБК☐

Шифра овлашћења

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Датум подношења захтева: _________________

М.П.

________________________________
Потпис овлашћеног лица Корисника

Напомене:
* Захтев се односи искључиво на једног корисника јавних средстава, односно на један ЈБКЈС
** У зависности од тога да ли је подносилац захтева директни буџетски корисник (ДБК) или индиректни буџетски
корисник (ИБК), обавезно обележите квадрат поред скраћенице
***Улоге обраде, овере и одобравања аутоматски подразумевају и улогу DBK_PREGLED, односно IBK_PREGLED
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Шифарник корисничких улога (овлашћења) за директне буџетске корисике (ДБК)
Шифра улоге
DBK_PREGLED
DBK_UCITAVA
DBK_OBRADA

Назив улоге
ДБК - Прегледи
ДБК - Учитавање захтева за апропријације, квоте за ИБК, збирних
налога обавеза и плаћања
ДБК - Обрада (Креирање, промена, отказивање, верификација,
брисање)

DBK_OVERA

ДБК - Овера захтева за апропријације, квоте, обавезе, пренос ЕР

DBK_ODOBRI

ДБК - Одобравање захтева за промену апропријације и квоте
сопствени, ИБК, одобравање захтева за плаћање

DBK_IZVESTAJ

ДБК - Сви извештаји

DBK_FNP_PREGLED
DBK_FNP_OBRADA

ДБК - Финансијско планирање - преглед планова, сумарни
преглед планова, сумарни преглед планова по ДБК
ДБК - Финансијско планирање - унос планова, корекција планова
ИБК

DBK_PREGLED_ZARADA ДБК - Плаћања - преглед зарада
Шифарник корисничких улога (овлашћења) за индиректне буџетске корисике (ИБК)
Шифра улоге

Назив улоге

IBK_PREGLED

ИБК - Прегледи

IBK_UCITAVA

ИБК - Учитавање збирних налога обавеза и плаћања

IBK_OBRADA

ИБК - Обрада (Креирање, промена, отказивање, верификација,
брисање)

IBK_OVERA

ИБК - Овера захтева за апропријације, квоте, обавезе, пренос ЕР

IBK_ODOBRI

ИБК - Одобравање захтева за плаћање

IBK_IZVESTAJ

ИБК- Сви извештаји

IBK_FNP_PREGLED

ИБК - Финансијско планирање - преглед планова, сумарни
преглед планова

IBK_FNP_OBRADA

ИБК - Финансијско планирање - унос планова

