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ПРЕДМЕТ: Обавештење добављачима о почетку примене Система електронског 

фактурисања (скраћено СЕФ) 
 

 

          Обавештавамо Вас да у складу са Законом о електронском фактурисању и 

другим пратећим законским прописима  сви ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ буџета 

Града Суботице имају законску обавезу да, почев од дана 01. маја 2022. године,  

прихватају  искључиво електронске фактуре у прописаном структуираном формату 

путем Система електронских фактура (скраћено СЕФ). 

          Обавештавају се сви добављачи (без обзира да ли су паушалци, 

предузетници, д.о.о., а.д. и друго и без обзира да ли су у ланцу ПДВ-а или нису) који 

послују или желе да послују са директним корисницима буџета Града о законској 

обавези да своје фактуре (авансне фактуре, коначне фактуре, документа о 

повећању накнаде, документа о смањењу накнаде односно  књижна задужења и 

књижна одобрења) морају искључиво слати путем Система електронских 

фактура (скраћено СЕФ) и никако другачије, почев од 01.05.2022. године. 

          Код регистрације електронске фактуре у Систему електронских фактура 

(скраћено СЕФ) посебну пажњу треба обратити за којег директног корисника буџета 

Града и његов Јединствени број буџетског корисника (скраћено ЈББК) се везује 

фактура, према следећем прегледу: 

 



Р.б. Назив директног корисника 
буџета 

ЈББК 

1. Градска управа    09693 

2. Градоначелник    09692 

3. Скупштина Града Суботице    80421 

4. Градско веће    80422 

5. Локални омбудсман    80126 

6. Градско правобранилаштво    80706 

7. Буџетска инспекција Града 92107 

8. Служба за интерну ревизију 63831 

 

          Јединствени број буџетског корисника (скраћено ЈББК) и његов назив за који 

се везује фактура  у Систему електронских фактура (скраћено СЕФ) може се  

пронаћи у Уговору о јавној набавци и/или контактирајући директног 

корисника/Секретаријат/Службу наручиоца робе/услуге. 

          У случају регистрације фактуре на ЈББК 08994 – Град Суботица – буџет или 

на  погрешног директног корисника буџета (погрешан ЈББК) принуђени смо да такву 

фактуру ОДБИЈЕМО у року од 15 дана од дана пријема електронске фактуре, те о 

наведеном водите рачуна. 

         Е-маил адреса за пријем обавештења о достави електронских фактура је: 

racun@subotica.rs 

 

        С поштовањем, 

 

Шеф Службе за рачуноводство 

Сања Ајдник Цветковић с.р. 

 

Секретар Секретаријата за финансије 

Дубравка Родић с.р. 
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