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Предмет: Допис 
 
 Сагласно Закону о буџетском  систему ( „Сл. гласник РС“,  бр. 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012) у току је израда новог Правилника о 
поступку уписа и брисања корисника јавних средстава из Регистра корисника 
јавних средстава код Управе за трезор и о условима и начину за отварање и 
укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор. 
Правилник   ће обухватити поступак уписа и брисања корисника јавних средстава 
из Регистра корисника јавних средстава код Управе за трезор, као и услове и начин 
за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за 
трезор. 
 
 У циљу успостављања јединственог система управљања јавним средствима 
Републике Србије, Управа обавља евидентирање корисника јавних средстава и 
њихових подрачуна и води Регистар корисника јавних средстава и Регистар 
подрачуна КЈС. 
 
 
 Ради постизања боље контроле трошења буџетских и укупних јавних 
средстава, предвиђена је новина у члану 9. Закона о буџетском  систему ( „Сл. 
гласник РС“,  бр. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012), према којем 
министар односно локални орган управе надлежан за финансије, отвара подрачуне 
динарских и девизних средстава корисника јавних средстава који нису укључени у 
консолидовани рачун трезора Републике Србије, односно консолидовани рачун 
трезора локалне власти, за средства која су им пренета из буџета.  
На основу горе поменутог  сва  друга правна лица у којима јавна средства (средства 
која сте добили од општине Кикинда по било ком основу) чине више од 50% 
укупних прихода остварених у претходној пословној години, дужни су да нам 
доставе Биланс успеха за 2011. годину и да доставе допис о следећим подацима : 



 
 

-          изјаву о томе да ли јавна средства чине више од 50% укупних 
прихода остварених у претходној пословној години 

- ПИБ 
- матични број 
- адресу  
- потврду о извршеној регистрацији 
- шифра делатности- нова 
- пропис којим је основано правно лице (закон, уредба, одлука и др.) 
 
Податке је потребно доставити до 06.11.2012. године. Уколико се подаци не 

доставе или  буду непотпуни или нетачни општина ће ускратити будуће 
финансирање.  

  
  

     Секретар Секретаријата за финансије 
             Весна Бјелић Француски 
 
 
 


