
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ 

Члан 1. 

У Закону о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 
101/10), у члану 2. став 1. тач. 39), 40) и 41), после речи: „обједињени рачун”, 
додају се речи: „динарских и девизних”.  

У тачки 47) речи: „Суфинансирање развојног програма Европске уније” 
замењују се речима: „Финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу 
развојне помоћи Европске уније”. 

У тачки 49) после речи: „корисника јавних средстава,” додају се речи: „и 
то динарских и девизних средстава,”. 

Члан 2. 

У члану 5. став 9. после тачке на крају додају се речи: 

„У случају да се ради о средствима за суфинансирање пројеката 
финансираних од стране Европске уније, а по основу одоговарајућег 
финансијског споразума између Владе Републике Србије и Европске уније, 
неутрошена средства преносе се у наредну годину.” 

Члан 3. 

У члану 9. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: 
„који се води посебно за динарска, а посебно за девизна средства.” 

Став 2. мења се и гласи:  

„Консолидовани рачуни трезора из става 1. овог члана чине систем 
консолидованог рачуна трезора који се води код Народне банке Србије.” 

У ставу 3. после речи: „отвара подрачуне”, додају се речи: „динарских и 
девизних средстава”. 

После става 5. додају се нови ст. 6, 7. и 8, који гласе: 

„Изузетно од става 5. овог члана, корисници јавних средстава који су 
укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије, односно у 
консолидовани рачун трезора локалне власти, могу имати девизне рачуне код 
Народне банке Србије, ако је то посебним законом или међународним уговором 
прописано, или код овлашћене банке, по одобрењу министра, за плаћања која 
не могу да се изврше преко Народне банке Србије, ако то захтева 
специфичност послова тог корисника. 

Народна банка Србије обезбеђује податке о стању страних средстава 
плаћања на рачунима корисника јавних средстава из става 6. овог члана, који 
се воде код те банке и доставља их Министарству месечно, односно по захтеву 
корисника или Министарства. 

На куповину и продају страних средстава плаћања, на плаћање, 
наплаћивање и пренос у страним средствима плаћања у коме учествују 
корисници јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора 
Републике Србије, односно у консолидовани рачун трезора локалне власти, 
примењују се одредбе закона којим се уређује девизно пословање." 
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Досадашњи став 6. постаје став 9. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 10, број: „6." замењује се 
бројем: „9.". 

Досадашњи став 8. постаје став 11. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 12, тачка на крају замењује се 
запетом и додају се речи: „као и извештавање о коришћењу тих средстава". 

Досадашњи став 10. постаје став 13.  

Члан 4. 

У члану 27г став 1. после речи: „подноси” додају се речи: „Влади ради 
разматрања пре него што се овај нацрт достави”. 

Члан 5. 

У члану 27д став 1. тачка 6) после речи: „финансирања” додају се запета 
и речи: „које укључују и средњорочне приоритете јавних инвестиција”. 

Члан 6. 

У члану 27е, став 6. после речи: „одређивање” додају се речи: „горње 
границе”.  

Члан 7. 

После члана 27и додају се назив члана и члан 27ј, који гласи:  

„Средњорочни приоритети јавних инвестиција 

Члан 27ј 

Буџетски корисници достављају Министарству средњорочне приоритете 
јавних инвестиција у оквиру предлога за приоритетне области финансирања 
најкасније до 15. марта.  

Средњорочни приоритети јавних инвестиција укључују се у Извештај о 
фискалној стратегији. 

Министарство буџетским корисницима у оквиру упутства за припрему 
буџета Републике Србије доставља и упутство о садржају планова којим се 
исказују средњорочни приоритети јавних инвестиција. 

Планови за спровођење средњорочних приоритета јавних инвестиција 
израђују се као део финансијских планова буџетских корисника.” 

Члан 8. 

У члану 28. став 2. тачка 5) се мења и гласи: 

„5) процену неопходних финансијских средстава за финансирање 
учешћа Републике Србије у спровођењу развојне помоћи Европске уније;”. 

Члан 9. 

Члан 31. мења се и гласи: 
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„Члан 31. 

Поступак припреме и доношења буџета и финансијских планова 
организација за обавезно социјално осигурање извршава се према буџетском 
календару, и то: 

1) Календар за ниво Републике Србије: 

(1)  15. фебруар - министар дaje инструкцију за предлагање 
приоритетних области финансирања за буџетске кориснике које укључују и 
средњорочне приоритете јавних инвестиција; 

(2)  15. март - директни корисници средстава буџета Републике Србије 
на основу инструкције из подтачке (1) ове тачке достављају Министарству 
предлоге за утврђивање приоритетних области финансирања за буџетску и 
наредне две фискалне године; 

(3) 15. април - министар у сарадњи са министарствима и институцијама 
надлежним за економску политику и привредни систем доставља Влади на 
претходно разматрање Извештај о фискалној стратегији, који садржи економску 
и фискалну политику Владе са пројекцијама за буџетску и наредне две 
фискалне године; 

(4) 25. април - Влада даје сагласност министру да припреми нацрт 
Извештаја о фискалној стратегији који садржи конкретне одлуке о приоритетним 
областима финансирања, које обухватају и средњорочне приоритете јавних 
инвестиција; 

(5) 30. април - министар доставља нацрт Извештаја о фискалној 
стратегији Фискалном савету; 

(6) 15. мај - Фискални савет даје мишљење о нацрту Извештаја о 
фискалној стратегији; 

(7) 1. јун - министар доставља Влади предлог Извештаја о фискалној 
стратегији на усвајање; 

(8)  15. јун - Влада усваја Извештај о фискалној стратегији и доставља 
га Народној скупштини на разматрање; 

(9) 30. јун – Народна скупштина доставља Влади коментаре и препоруке 
у вези са Извештајем о фискалној стратегији; 

(10) 5. јул - министар доставља упутство за припрему нацрта буџета 
Републике Србије; 

(11) 5. јул - министар доставља Извештај о фискалној стратегији 
локалној власти и организацијама за обавезно социјално осигурање; 

(12) 1. септембар - директни корисници средстава буџета Републике 
Србије и организације за обавезно социјално осигурање достављају предлог 
средњорочног и финансијског плана Министарству; 

(13) 1. октобар - Влада, на предлог министра, усваја ревидирани 
Извештај о фискалној стратегији, са информацијама о финансијским и другим 
ефектима нових политика, узимајући у обзир после 15. априла ажурирани 
макроекономски оквир; 

(14) 5. октобар - Влада доставља Народној скупштини ревидирани 
Извештај о фискалној стратегији; 

(15) 15. октобар - министар доставља Влади нацрт закона о буџету 
Републике Србије, нацрте одлука о давању сагласности на финансијске 
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планове организација за обавезно социјално осигурање са финансијским 
плановима организација за обавезно социјално осигурање; 

(16) 1. новембар - Влада усваја предлог закона о буџету Републике 
Србије и доставља га Народној скупштини, заједно са предлозима одлука о 
давању сагласности на финансијске планове организација за обавезно 
социјално осигурање и финансијским плановима организација за обавезно 
социјално осигурање; 

(17) 15. децембар - Народна скупштина доноси закон о буџету Републике 
Србије и одлуке о давању сагласности на финансијске планове организација за 
обавезно социјално осигурање; 

2) Календар буџета локалне власти: 

(1)  1. август - локални орган управе надлежан за финансије доставља 
упутство за припрему нацрта буџета локалне власти; 

(2) 1. септембар - директни корисници средстава буџета локалне власти 
достављају предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за 
финансије за буџетску и наредне две фискалне године; 

(3) 15. октобар - локални орган управе надлежан за финансије доставља 
нацрт одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти; 

(4)  1. новембар - надлежни извршни орган локалне власти доставља 
предлог одлуке о буџету скупштини локалне власти; 

(5)  20. децембар - скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету 
локалне власти; 

(6)  25. децембар - локални орган управе надлежан за финансије 
доставља министру одлуку о буџету локалне власти. 

Рокови из става 1. овог члана представљају крајње рокове у буџетском 
календару.” 

Члан 10. 

У члану 47. став 1. мења се и гласи:  

„Ако се у току године донесе закон, пропис или други акт који за резултат 
има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода и 
издатака, истовремено се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или 
умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета.” 

У ставу 3. после речи: „Уравнотежење буџета”, додају се речи: „из става 
2. овог члана, а које није последица доношења новог закона,”. 

Члан 11. 

У члану 48. став 1. мења се и гласи:  

„Образложење закона, другог прописа или другог акта достављеног 
Народној скупштини, Влади или надлежном извршном органу локалне власти 
ради утврђивања предлога, односно усвајања, мора садржати процену 
финансијских ефеката које ће такав закон, други пропис или други акт, имати на 
буџет”.  

У ставу 2. речи: „законом, односно другим прописом” замењују се 
речима: „законом, другим прописом или другим актом,”.  

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
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„Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин 
исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, 
другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове 
организација за обавезно социјално осигурање.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. овог члана постају ст. 5. и 6. 

Члан 12. 

У члану 53. став 1. речи: „неки други” замењују се речју: „краћи”. 

Члан 13. 

Назив члана 55. и члан 55. бришу се. 

Члан 14. 

У члану 56. став 8. речи: „суфинансирање развојне помоћи Европске 
уније” замењују се речима: „финансирање учешћа Републике Србије у 
спровођењу развојне помоћи Европске уније”. 

Члан 15. 

У члану 58. став 2. после речи: „правни основ” додају се речи: „у складу 
са законом”. 

Члан 16. 

У члану 59. став 1. после речи: „правни основ” додају се речи: „у складу 
са законом”. 

Члан 17. 

Члан 68. мења се и гласи:  

„Члан 68. 

Поделу одговорности и начин управљања средствима за финансирање 
учешћа Републике Србије у спровођењу развојне помоћи Европске уније, као и 
средствима развојне помоћи Европске уније, када су иста дата на управљање 
Републици Србији у складу са међународним споразумом између Републике 
Србије и Европске уније, ближе одређује Влада, на предлог министра. 

Влада одређује лице одговорно за функционисање целокупног система 
финансијског управљања фондовима Европске уније, за трансфер средстава 
Европске уније, као и средстaва за финансирање учешћа Републике Србије у 
спровођењу развојне помоћи Европске уније.” 

Члан 18. 

У члану 69. став 3. проценат: „1,5%" замењује се процентом: „2%". 

Члан 19. 

У члану 90. став 4. после речи: „уређује”, додају се речи: „стандарде и”, а 
тачка на крају замењује се запетом и речима: „службе за буџетску инспекцију 
аутономне покрајине и службе за буџетску инспекцију јединице локалне 
самоуправе.” 

Досадашњи став 5. брише се.  
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У досадашњем ставу 6. који постаје став 5, број: „5.” замењује се бројем: 
„4.”. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 6, број: „6.” замењује се бројем: 
„5.”. 

Досадашњи ст. 8 - 10. постају ст. 7 - 9. 

Члан 20. 

У члану 92г став 1. тачка 2) брише се.  

Члан 21. 

Одредбе чл. 1, 3. и 13. овог закона у делу који се односи на вођење 
подрачуна девизних средстава корисника јавних средстава који су укључени у 
консолидовани рачун трезора Републике Србије, односно у консолидовани 
рачун трезора локалне власти, код Управе за трезор примењиваће се почев од 
1. јула 2012. године.  

Члан 22. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


