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VSEOBECNÁ CAST

^ ^ ^

1601.

Podľa článku 35 a 36 odsek 1 Pokrajinského parlamentného uznese-
nia o Pokrajinskej vláde (Úradný vestník APV číslo 37/14), a v súvis-
losti so zákonom o elektronickej fakturácii (Úradný vestník RS číslo 
44/21), ako aj článkom 16 Vyhlášky o rozpočtovom účtovníctve (vest-
ník Službeni glasnik RS číslo 125/03, 12/06 a 27/20), Pokrajinská vláda 
na zasadnutí 24. novembra 2021 vyniesla

POKRAJINSKÚ VYHLÁŠKU
O SPÔSOBE NAKLADANIA S ELEKTRONICKÝMI 

FAKTÚRAMI 

Článok 1

Táto vyhláška upravuje spôsob nakladania s elektronickými fak-
túrami priamych užívateľov rozpočtových prostriedkov Autonómnej 
pokrajiny Vojvodiny (ďalej len: priami užívatelia rozpočtu APV) v in-
formačno-komunikačnom systéme BISTrezor Pokrajinského sekreta-
riátu financií. Informačno-komunikačný systém BISTrezor je softvér, 
v ktorom pokrajinské orgány plánujú a plnia svoje povinnosti (ďalej 
len: BISTrezor).

Článok 2

Niektoré pojmy používané v tejto vyhláške majú nasledujúci výz-
nam:

1) „elektronická faktúra“ je výzva na platbu na základe transak-
cií s poplatkom; akýkoľvek iný doklad, ktorý ovplyvňuje plat-
bu, teda výšku platby; faktúra vystavená bezplatne, ako aj pri-
jaté zálohy, ktoré sú vystavené, odoslané a prijaté v štruktúro-
vanom formáte, ktorý umožňuje plne automatizované elektro-
nické spracovanie údajov prostredníctvom systému elektronic-
kých faktúr;

2) BISTrezor je informačno-komunikačný systém Pokrajinského 
sekretariátu financií, vyvinutý Sektorom pre informačný sys-
tém rozpočtu a trezoru Pokrajinského sekretariátu financií na 
plánovanie rozpočtu a plnenie rozpočtu Autonómnej pokraji-
ny Vojvodiny a je integrovaný informačný systém rozpočtu a 
trezoru AP Vojvodiny;

3) systém elektronických faktúr je informačno-technologické rie-
šenie spravované centrálnym sprostredkovateľom informácií 
a prostredníctvom ktorého sa odosielajú, prijímajú, evidujú, 
spracúvajú a uchovávajú elektronické faktúry;

4) príjemca elektronickej faktúry je subjekt verejného sektora, 
subjekt súkromného sektora a dobrovoľný používateľ systému 
elektronických faktúr, ktorý prijíma elektronickú faktúru pro-
stredníctvom systému elektronických faktúr;

5) vystavovateľ elektronickej faktúry je subjekt súkromného sek-
tora a dobrovoľný používateľ systému elektronických faktúr, 
ktorý priamo vystavuje, odosiela a uchováva elektronickú fak-
túru prostredníctvom systému elektronických faktúr, ako aj 
subjekt verejného sektora, ktorý priamo vystavuje, odosiela a 
uchováva elektronickú faktúru prostredníctvom  systému elek-
tronických faktúr;

6) priami užívatelia rozpočtových prostriedkov APV sú orgány 
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a služby a správy, ktoré zria-
ďuje Pokrajinská vláda. 

Článok 3

Priami užívatelia rozpočtu APV ako subjekty verejného sektora sťa-
hujú vstupné elektronické faktúry prostredníctvom systému elektronic-
kých faktúr (ďalej len: SEF) a kontrolujú ich priamym prístupom k SEF.

Odchádzajúce elektronické faktúry priami užívatelia rozpočtu APV 
sú povinní evidovať v SEF.

Elektronická faktúra je hodnoverným dokladom, ak ju vystaviteľ 
elektronickej faktúry zaslal príjemcovi elektronickej faktúry prostred-
níctvom SEF. 

Článok 4

Po prijatí a kontrole elektronických faktúr sú priami užívatelia roz-
počtu APV – príjemcovia elektronických faktúr povinní pri ďalšej prá-
ci s elektronickými faktúrami používať BISTrezor.

Zhromaždeniu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Službe Zhromažde-
nia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, pokrajinskému ochrancovi obča-
nov – ombudsmanovi a Právnemu zastupiteľstvu Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny, ako priamym užívateľom prostriedkov rozpočtu Autonómnej 
pokrajiny Vojvodiny, ktorí plánujú a realizujú rozpočet v BisTrezore sa 
odporúča, aby konali v súlade s ustanoveniami tohto uznesenia.

Článok 5

Za prácu v BISTrezore sa považuje načítavanie, overovanie a schva-
ľovanie prijatých a vystavených elektronických faktúr v BISTrezore u 
priamych užívateľov rozpočtu APV.
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Článok 6

Priami užívatelia rozpočtu APV sú povinní poveriť zamestnancov, 
ktorí v rámci modulu BISTrezor, určeného na prácu s elektronickými 
faktúrami, môžu vykonávať:

- načítanie elektronických faktúr;
- kontrolu a overovanie elektronických faktúr; 
- schválenie platby elektronickými faktúrami (schválenie zaúč-

tovania elektronických faktúr).

Na vykonávanie každej jednotlivej práce uvedenej v odseku 1 tohto 
článku môže byť poverená jedna osoba.

Článok 7

Po nahraní elektronických faktúr v BISTrezore, vykonanej kontrole, 
overení a schválení oprávnených osôb priamymi používateľmi rozpoč-
tu APV boli vytvorené podmienky na realizáciu záväzkov z prijatých 
elektronických faktúr.

Článok 8

Elektronické faktúry sú v BISTrezore uchovávané spôsobom stano-
veným zákonom o elektronickej fakturácii a v lehotách ustanovených 
predpismi upravujúcimi archiváciu elektronických dokumentov.

Článok 9

Pokrajinský sekretariát financií vypracuje používateľskú príručku 
pre prácu s elektronickými faktúrami v BISTrezore najneskôr do za-
čiatku uplatňovania tejto pokrajinskej vyhlášky.

Článok 10

Táto pokrajinská vyhláška nadobúda účinnosť ôsmym dňom po 
uverejnení Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 
uplatní sa od 1. januára 2022.

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 031-341/2021
Nový Sad 24. novembra 2021

PREDSEDA
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović

Poznámka:

Tento Úradný vestník APV sa neuverejňuje v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, v súlade s 
článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV 
číslo 54/14 a 29/17).
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

1601. Pokrajinská vyhláška o spôsobe nakladania s elektronic-
kými faktúrami 

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

1602. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Ru-
sínov –  Ústav pre kultúru vojvodinských Rusínov za rok 
2021 

1603. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusí-
nov –  Ústav pre kultúru vojvodinských Rusínov na rok 
2021 

1604. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka energetiky, stavebníctva a dopra-
vy

1605. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka energetiky, stavebníctva a dopravy 

1606. Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Domu Veternik 
vo Veterniku

1607. Rozhodnutie o menovaní riaditeľa Domu Veternik vo Ve-
terniku 

1608. Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Gerontologické-
ho centra Sriem v Rume

1609. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Geronto-
logického centra Sriem v Rume 

1610. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie úradujúceho riaditeľa 
Domu zdravia Ruma v Rume     

1611. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Domu 
zdravia Ruma v Rume     

1612. Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o používaní prostried-
kov bežnej rozpočtovej rezervy 127 číslo: 401-9/2021-59 z 
28. mája 2021

1613. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-167 

OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A 
CESTOVNÉHO RUCHU

1614. Verejná výzva na financovanie odbornej praxe najlepších 
diplomovaných študentov fakúlt so sídlom na území AP 
Vojvodiny, ktoré sú súčasťou univerzity, ktorej sídlo je na 
území AP Vojvodiny v školskom roku 202/2021
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