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Предмет: Упис у Регистар корисника јавних
удружења/организација
корисника
средстава
образовање, управу и националне заједнице

средстава у Управи за трезор,
Покрајинског
секретаријата
за

Поштовани,
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је ступио на снагу
17.07.2013. године, извршена је допуна члана 9 закона, којом је дефинисано да се
корисницима јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна
трезора (чији текући рачун није на партији 840)- као и осталим правним лицима и
другим субјектима који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос
средстава из буџета, отвара се посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор
за та средства, који се укључује у систем консолидованог рачуна трезора. Корисници
јавних средстава су и удружења и друштва у којима јавна средства чине више од 50%
укупних прихода у претходној години.
Јавна средства су средства која су на располагању и под контролом Републике Србије,
локалне власти (покрајинских органа, органа локалних самоуправа) и организација за
обавезно социјално осигурање.
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У случају да већ имате овако отворен рачун, молимо вас да пошаљете
основне податке о рачуну на адресу Секретаријата (назив организације,
матични број, ЈББК или ЈБКЈС и број рачуна).
Уколико немате отворен посебан наменски рачун, неопходно је да нам,
ради отварања посебног наменског рачуна у Управи за трезор, доставите
следећу документацију:
Захтев за упис у Регистар корисника јавних средстава у Управи за трезор –
прилог 1. - (два оверена и потписана примерка);
Налог за отварање посебног наменског подрачуна – прилог 2. - (два оверена и
потписана примерка)
Акт надлежног органа о оснивању - (Статут удружења);
Решење из Агенције за привредне регистре (АПР) о упису у регистар удружења или Обавештење о разврставању (Републички завод за статистику – не старији од
годину дана) - (оригинал или оверена фотокопија) ;
Извод из пореске евиденције (ПИБ) - (оригинал или оверена фотокопија);
Акт о именовању овлашћених лица за заступање – (оригинал или оверена
фотокопија);
Картоне депонованих потписа - (три оверена и потписана примерка – узима се у
трезору или у књижари);

8. ОП образац - оверени потпис лица овлашћеног за заступање - (оригинал или
оверена фотокопија);
9. Решење о печату – (уколико није дефинисан статутом - фотокопија);
10. Изјава о процентуалном уделу јавних средстава у укупном приходу за претходну
годину – прилог 3.
Документацију у вези са отворањем посебног наменског рачуна у Управи за трезор
треба доставити, лично или поштом на адресу Секретаријата: Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад;

Унапред захваљујемо на сарадњи.
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