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           Поштовани, 

 

  Обавештавамо вас да од 31. марта 2013. године, у Министарству финансија и привреде – Управи 

за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), почиње реализација пројекта РИНО - Рокови измирења 

новчаних обавеза. 

 Циљ овог пројекта је да се у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза 

у комерцијалним трансакцијама (у даљем тексту: Закон) и Правилника о начину и поступку вршења 

надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама корисници јавних средстава (у даљем тексту: Правилник), у Управи за трезор врши 

евиденција и надзор над роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалнима трансакцијама између 

корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници, осим 

оних корисника јавних средстава чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора 

аутономне покрајине. 

На основу изнетог, неопходно је да корисници јавних средстава податке о обавезама и 

измирењима формирају и учитавају у XML формату путем Web апликације РИНО – Рокови измирења 

новчаних обавеза https://rino.trezor.rs/. 

Формирање и учитавање података о обавезама и измирењима тих обавеза врши се у складу са 

Упутством за попуњавање Обрасца са подацима о обавезама и измирењу обавеза, која је заједно са свом 

неопходном документацијом доступна корисницима путем линка: http://www.trezor.gov.rs/rino-cir.html на 

сајту Управе за трезор – Пројекти – РИНО. 

Напомињемо да директни корисници средстава буџета Републике Србије који своје новчане 

обавезе извршавају преко система извршења буџета Републике Србије, нису у обавези да у Web 

апликацију РИНО – Рокови измирења новчаних обавеза, уносе своје податке. Уколико директни 

корисници средстава буџета Републике Србије уносе податке за своје индиректне кориснике, који не 

могу остварити директан приступ Web апликацији РИНО – Рокови измирења новчаних обавеза, дужни 

су да податке о преузетим обавезама својих индиректних корисника унесу у складу са Упутством за 

попуњавање Обрасца са подацима о обавезама и измирењу обавеза.    

 Уколико корисници јавних средстава нису у могућности да приступе апликацији, организационе 

јединице Управе  за трезор у оквиру овог пројекта имају улогу  пријема и учитавања  података о 

обавезама и измирењима тих обавеза за кориснике јавних средстава  који јој припадају. Опис XML 

формата за доставу података  налази се у документу РИНО - XML формат електронских порука.  

Корисници јавних средстава који имају организационе јединице дужни су да исте обавесте о 

почетку реализације овог пројекта. 

Сва питања и информације у вези са реализацијом овог пројекта можете поставити искључиво 

електронским путем, на e-mail: rino@trezor.gov.rs.    
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