
НАЦРТ ЗАКОНА 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ 

 
Члан 1. 

 У Закону о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10 и 101/11) у чл. 1. и 79. речи: „Републички завод за здравствено осигурање” у 
одређеном падежу замењују се речима: „Републички фонд за здравствено осигурање” у 
одговарајућем падежу.   

Члан 2. 
 У члану 2. став 1. тачка 1) после речи: „једну или три године” додају се речи у 
загради: „(капитални издаци исказују се за три године)”. 
 У тачки 2) после речи: „једну или три године” додају се речи у загради: 
„(капитални издаци исказују се за три године)”. 
 У тачки 3) речи: „Извештајем о фискалној стратегијиˮ замењују се речима: 
„Фискалном стратегијомˮ, а после речи: „године” додају се речи у загради: „(капитални 
издаци исказују се за три године)”. 
 У тачки 5) после речи: „укупних приходаˮ додају се речи: „остварених у 
претходној пословној годиниˮ. 
 У тач. 9), 56) и 57) речи: „Републички завод за здравствено осигурање” у 
одређеном падежу замењују се речима: „Републички фонд за здравствено осигурање” у 
одговарајућем падежу.   
 У тачки 14) после речи: „суˮ додаје се реч: „сви”, после речи: „обвезника” 
тачка и запета и речи: „приходи директних и индиректних корисника буџетских средстава 
и средстава организација за обавезно социјално осигурање” замењују се запетом и речима: 
„правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и сви 
други приходи које остварују корисници буџетских средстава и средстава организација за 
обавезно социјално осигурање;”.  
 Тачка 16) брише се.  
 Тачка 18) мења се и гласи:  
 „18) Непорески приходи су врста јавних прихода које држава наплаћује 
правним или физичким лицима за коришћење јавних добара (накнаде), пружање одређене 
јавне услуге (таксе), због кршења уговорних или законских одредби (пенали и казне) као и 
приходи који се остваре употребом јавних средстава;”.  
 После тачке 18) додају се тач. 18а) и 18б), које гласе: 
 „18а) Јавна добра су природна богатства чије је коришћење уређено посебним 
законом, као и добра која су посебним законом утврђена као добра од општег интереса и 
добра у општој потреби;  
 18б) Јавне услуге су све услуге које су корисници јавних средстава у складу са 
законом обавезни да пружају правним и физичким лицима;”. 
 У тач. 25и), 25)к и 60) речи: „Извештај о фискалној стратегијиˮ у одређеном 
падежу замењују се речима: „Фискална стратегијаˮ у одговарајућем падежу.   
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 У тачки 29) реч: „финансијаˮ замењује се речима: „надлежном за послове 
финансијаˮ. 
 У тачки 45) реч: „наменски” брише се. 
 После тачке 50) додаје се нова тачка 50а) која гласи: 
 „50а) Систем управљања јавним средствима представља скуп активности и 
поступака усмерених на јединствено планирање, располагање, евидентирање и 
извештавање о јавним средствима, која користе и којима располажу корисници јавних 
средстава;ˮ. 
 Тачка 51а) мења се и гласи: 
 „51а) Управљачка одговорност је обавеза руководилаца свих нивоа код 
корисника јавних средстава да све послове обављају законито, поштујући принципе 
економичности, ефективности, ефикасности и јавности, као и да за своје одлуке, поступке 
и резултате одговарају ономе који их је именовао или им пренео одговорност;”. 
 У тачки 52) заграда и речи у загради: „(укључујући сопствене приходе и 
расходе и издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета Републике Србије)” 
бришу се. 
 У тачки 53) заграда и речи у загради: „(укључујући сопствене приходе и 
расходе и издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти)” 
бришу се. 
 У тачки 54) заграда и речи у загради: „(укључујући сопствене приходе и 
расходе и издатке из сопствених прихода корисника средстава организација за обавезно 
социјално осигурање)” бришу се. 
  

Члан 3.  
 У члану 5. став 1. речи: „изворима у буџету” замењују се речју: „врстама”. 
 У ставу 4. речи: „приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, ако 
није друкчије дефинисано законом.” замењују се речима: „расходе који се финансирају из 
пореских прихода.”. 
 У ставу 6. после речи: „доношења буџета,” додају се речи: „односно 
финансијског плана организација за обавезно социјално осигурање,”. 
 Став 7. брише се. 
 Досадашњи ст. 8-11. постају ст. 7-10. 
  

Члан 4. 
 У члану 8. став 1. мења се и гласи:  
 „Министар посебним актом, на основу предлога Управе за трезор, утврђује 
списак корисника јавних средстава. У оквиру списка корисника јавних средстава посебно 
се евидентирају директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије, 
односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално 
осигурање, јавних агенција, организација на које се примењују прописи о јавним 
агенцијама, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора (у даљем тексту: корисници јавних средстава који су 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора).ˮ. 
 После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
 „Министар ближе уређује начин утврђивања и евидентирања корисника јавних 
средстава у списку из става 1. овог члана који води Управа за трезор.ˮ. 
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 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 
 У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, број: „3.ˮ замењује се бројем: „4.ˮ. 
 Досадашњи став 5. постаје став 6. 

 
Члан 5. 

 У члану 9. став 4. мења се и гласи: 
 „Корисницима јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог 
рачуна трезора, а којима се врши пренос средстава из буџета, отвара се посебан наменски 
рачун код Управе за трезор за та средства, који је укључен у консолидовани рачун 
трезора, односно у консолидовани рачун трезора локалне власти.ˮ. 
 После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 
 „Министар, односно локални орган управе надлежан за финансије, односно 
лице које он овласти, отвара подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних 
средстава који нису укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије, односно 
у консолидовани рачун трезора локалне власти, за средства која су им пренета из буџета.ˮ. 
 У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „става 3.ˮ замењују се речима: 
„ст. 3, 4. и 5.ˮ 
 У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, број: „5.ˮ замењује се бројем: „6.ˮ.  
 У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, број: „6.ˮ замењује се бројем: „7.ˮ. 
 Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 9. и 10. 
 Досадашњи став 10. брише се. 
    

Члан 6. 
 У члану 10. ст. 4-8. бришу се.  
 У досадашњем ставу 9, који постаје став 4, речи: „ст. 2, 6. и 7.” замењују се 
речима: „става 2.”. 
 У досадашњем ставу 10, који постаје став 5, запета се замењује тачком, а речи: 
„односно подрачун сопствених прихода” бришу се. 
 Досадашњи ст. 11. и 12. постају ст. 6. и 7. 
 

Члан 7. 
 У члану 13. став 2. речи: „са законом” замењују се речима: „са овим и 
посебним законима”. 

 

Члан 8. 
 У члану 14. став 1. после тачке 2) додаје се нова тачка 2а), која гласи: 
 „2а) непорески приходи, и то: 

(1) таксе, 
(2) накнаде, 
(3) казне и 
(4) приходи настали употребом јавних средстава;”. 

 Тач. 3), 4) и 7) бришу се.  
 У ставу 2. тачка 3) запета и речи: „и то:” на крају замењују се тачком, а подтач. 
(1) – (3) бришу се.  
 Тачка 4) брише се. 
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Члан 9. 
 Члан 15. мења се и гласи:  

„Члан 15. 
 Порези се могу уводити само законом и то на потрошњу, доходак, добит, 
имовину и пренос имовине физичких и правних лица.  
 Пореским законом морају бити утврђени предмет опорезивања, основица, 
обвезник, пореска стопа или износ, сва изузимања и олакшице од опорезивања, као и 
начин и рокови плаћања пореза. 
 Обавезе и права пореских обвезника не могу се проширивати или смањивати 
подзаконским актима.”. 

 
Члан 10. 

 Назив члана и члан 16. мења се и гласи:  

 „Доприноси за обавезно социјално осигурање 
Члан 16. 

 Законом се уводе доприноси за обавезно социјално осигурање, и то за: 
 1) пензијско и инвалидско осигурање; 
 2) здравствено осигурање; 
 3) осигурање за случај незапослености.”. 
 

Члан 11. 
 Назив члана и члан 17. мења се и гласи:  

„Таксе 
Члан 17. 

 „Таксе се могу уводити само законом којим се може прописати њихова висина 
или се тим законом може дати право одређеном субјекту да утврди њихову висину.  
 Такса се наплаћује за непосредно пружену јавну услугу, односно спроведен 
поступак или радњу, коју је пружио, односно спровео надлежан корисник јавних 
средстава.  
 Tакса се не може наплаћивати за издавање доказа и било којих података које 
лице прибавља од једног државног органа, а по налогу другог државног органа.  
 Висина таксе мора бити примерена трошковима пружања јавне услуге, односно 
спровођења поступка или радње и мора бити утврђена у апсолутном износу, односно не 
може бити утврђена као проценат од променљиве основице. 
 Ако висина таксе није утврђена законом, на акт којим се утврђује њена висина 
субјекат из става 1. овог члана мора прибавити сагласност: 
 - министарства надлежног за финансије у случају да висину таксе утврђује 
корисних јавних средстава централног нивоа државе; 
 - органа надлежног за финансије у случају да висину таксе утврђује корисник 
јавних средстава под контролом покрајинских, односно локалних власти. 
 За једну јавну услугу може се наплаћивати само једна такса.”. 
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Члан 12. 
 Назив члана и члан 18. мења се и гласи:  

„Накнаде 
Члан 18. 

 Накнаде се могу уводити за коришћење добара која су посебним законом 
утврђена као природна богатства, односно добра од општег интереса и добра у општој 
употреби.  
 Обвезник плаћања накнаде, основица за плаћање накнаде, висина накнаде, 
начин утврђивања и плаћања накнаде, као и припадност накнаде уређују се посебним 
законом који предлаже и спроводи министарство надлежно за финансије. 
 Накнаде из става 1. овог члана не могу се уводити ниједним другим законом 
осим законом из става 2. овог члана.”.  
 

Члан 13. 
 Назив члана 19. мења се и гласи: „Приходи настали употребом јавних 
средстава”. 
 У члану 19. став 1. речи: „Осталим јавним приходима из члана 14. став 1. тачка 
7) овог закона сматрају се:” замењују се речима: „Приходи настали употребом јавних 
средстава су:”. 
 У тачки 4) речи: „које својом активношћу остваре органи и организације 
Републике Србије, односно органи, организације и службе локалне власти” замењују се 
речима: „настали продајом услуга корисника јавних средстава чије је пружање уговорено 
са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље;”. 
 У тачки 7) тачка и запета замењују се тачком. 
 Тачка 8) брише се.  

 

Члан 14. 
 Члан 22. брише се.  

 
Члан 15. 

 У члану 23. став 1. тачка 1) подтачка (7) брише се. 
 Тачка 2) мења се и гласи:  
 „2) таксе у складу са законом;”. 
 У тачки 3) речи: „за коришћење добара од општег интереса” бришу се. 
 У тачки 5) речи: „остали јавни приходи” замењују се речима: „приходи настали 
употребом јавних средстава”, у подтачки (2) речи: „државној својини” замењују се 
речима: „својини Републике Србије”, у подтачки (3) речи: „које својом активношћу 
остваре органи и организације Републике Србије” замењују се речима: „настали продајом 
услуга корисника средстава буџета Републике Србије чије је пружање уговорено са 
физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље”, а подтачка (6) брише се. 
 У тачки 6) подтач. (1) и (2) речи: „државној својини” замењују се речима: 
„својини Републике Србије”, у подтачки (5) тачка и запета замењују се тачком, а подтачка 
(6) брише се. 
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Члан 16. 
 У члану 24. став 1. у тачки 4) речи: „за коришћење добара од општег интереса” 
бришу се. 
 У тачки 6) речи: „остали јавни приходи” замењују се речима: „приходи настали 
употребом јавних средстава”, у подтачки (2) речи: „државној својини” замењују се 
речима: „својини Републике Србијеˮ, у подтачки (4) речи: „које својом активношћу 
остваре органи аутономне покрајине” замењују се речима: „настали продајом услуга 
корисника средстава буџета аутономне покрајине чије је пружање уговорено са физичким 
и правним лицима на основу њихове слободне воље”, а подтачка (7) брише се. 
 У тачки 7) подтачка (1) речи: „државној својиниˮ замењују се речима: „својини 
Републике Србијеˮ, у подтачки (6) тачка и запета на крају замењују се тачком, а подтачка 
(7) брише се. 
 У ставу 2. речи: „државној својини” замењују се речима: „својини Републике 
Србије”. 
 

Члан 17. 
 У члану 25. став 1. тачка 3) речи: „за коришћење добара од општег интереса” 
бришу се. 
 У тачки 6) речи: „остали јавни приходи” замењују се речима: „приходи настали 
употребом јавних средстава”, у подтачки (2) речи: „државној својиниˮ замењују се 
речима: „својини Републике Србијеˮ, у подтачки (4) речи: „које својом активношћу 
остваре органи, организације и службе јединице локалне самоуправе” замењују се речима: 
„настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије 
је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље”, 
а подтачка (7) брише се. 
 У тачки 7) подтачка (2) речи: „државној својиниˮ замењују се речима: „својини 
Републике Србијеˮ, у подтачки (6) тачка и запета на крају замењују се тачком, а подтачка 
(7) брише се. 
 У ставу 2. речи: „државној својини” замењују се речима: „својини Републике 
Србије”. 

Члан 18. 
 У чл. 27в, 27ђ, 27и, 27ј, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 92е и 109. речи: 
„Извештај о фискалној стратегијиˮ у одређеном падежу замењују се речима: „Фискална 
стратегијаˮ у одговарајућем падежу. 

 
Члан 19. 

 У наслову изнад члана 27г речи: „Извештаја о фискалној стратегијиˮ замењују 
се речима: „Фискалне стратегијеˮ. 
 У члану 27г у ставу 1. речи: „Извештаја о фискалној стратегијиˮ замењују се 
речима: „Фискалне стратегије”. 
 У ставу 2. реч: „Извештајаˮ замењује се речима: „Фискалне стратегијеˮ. 
 У ст. 3-7. речи: „Извештај о фискалној стратегијиˮ у одређеном падежу 
замењују се речима: „Фискална стратегијаˮ у одговарајућем падежу. 
 У ставу 8. речи: „измени и допуни Извештај о фискалној стратегијиˮ замењују 
речима: „измени и допуни Фискалну стратегијуˮ, а речи: „ревидирани Извештај о 
фискалној стратегији, који” замењују се речима: „ревидирану Фискалну стратегију, којаˮ. 



7 
 

 
Члан 20. 

 У наслову изнад члана 27д речи: „Извештаја о фискалној стратегијиˮ замењују 
се речима: „Фискалне стратегијеˮ. 
 У ст. 1. и 2. речи: „Извештај о фискалној стратегији” у одређеном падежу 
замењују се речима: „Фискална стратегијаˮ у одговарајућем падежу. 
 У ставу 3. речи: „Ревидирани Извештај о фискалној стратегији” замењују се 
речима: „Ревидирана Фискална стратегијаˮ.  
 

Члан 21. 
 У члану 27е став 22. мења се и гласи: 
 „У октобру 2012. године појединачне плате и пензије повећаће се за 2%.” 
 После става 22. додају се нови ст. 23. и 24. који гласе: 
 „У априлу 2013. године, појединачне плате и пензије повећаће се за 2%. 
 У октобру 2013. године, плата и пензија ускладиће се стопом раста 
потрошачких цена у претходних шест месеци.”. 
 Досадашњи став 23. брише се. 
 У досадашњем ставу 24, који постаје став 25, речи: „периоду од 2013. до 2015. 
године, маса средстава за плате ускладиће се” замењују се речима: „априлу 2014. године 
плата ће се ускладити”, а речи: „предвиђене за текућу буџетску годинуˮ замењују се 
речима: „у претходних шест месециˮ. 
 После досадашњег става 24, који постаје став 25, додаје се нови став 26, који 
гласи: 
 „У октобру 2014. године плата ће се укладити стопом раста потрошачких цена 
у претходних шест месеци.”. 
 У досадашњем ставу 25, који постаје став 27, речи: „периоду од 2013. до 2015. 
године, просечне пензије ускладиће се” замењују се речима: „априлу 2014. године пензија 
ће се ускладити”, а после речи: „потрошачких ценаˮ додају се речи: „у претходних шест 
месециˮ. 
 После досадашњег става 25, који постаје став 27, додају се нови ст. 28. и 29, 
који гласе: 
 „У октобру 2014. године пензија ће се ускладити стопом раста потрошачких 
цена у претходних шест месеци. 
 Усклађивање плата и пензија примењује се на обрачун и исплату за наведени 
месец.”. 
 У досадашњем ставу 26, који постаје став 30, број: „2015.” замењује се бројем: 
„2014.” 
 Досадашњи ст. 27 – 30. постају ст. 31 - 34.  
 

Члан 22. 
 У члану 27з став 3. речи: „следећем годишњем Извештају о фискалној 
стратегијиˮ замењују се речима: „следећој годишњој Фискалној стратегијиˮ. 
 

Члан 23. 
 У члану 28. став 2. тачка 8) мења се и гласи: 
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 „8) преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и 
наредне две буџетске године;ˮ. 
 У тачки 9) речи: „сталну и текућу буџетску резервуˮ замењују се речима: 
„сталну, текућу и буџетску резерву за подршку децентрализованом управљању Развојном 
помоћи Европске унијеˮ. 
 

Члан 24. 
 У члану 31. став 1. тачка 1) подтачка (3) речи: „Извештај о фискалној 
стратегији, који” замењују се речима: „Фискалну стратегију, која”. 
 У тачки 1) подтачка (4) речи: „Извештаја о фискалној стратегији који” 
замењују се речима: „Фискалне стратегије која”. 
 У тачки 1) под. (5) – (7) речи: „Извештај о фискалној стратегији” у одређеном 
падежу замењују се речима: „Фискална стратегија” у одговарајућем падежу. 
 У тачки 1) подтачка (8) речи: „Извештај о фискалној стратегији и доставља га” 
замењују се речима: „Фискалну стратегију и доставља је”. 
 У тачки 1) подтачка (9) речи: „Извештајем о фискалној стратегији” замењују се 
речима: „Фискалном стратегијом”. 
 У тачки 1) подтачка (11) речи: „Извештај о фискалној стратегији” замењују се 
речима: „Фискалну стратегију”. 
 У тачки 1) подтачка (13) речи: „ревидирани Извештај о фискалној стратегији” 
замењују се речима: „ревидирану Фискалну стратегију”. 
 У тачки 1) подтачка (14) речи: „ревидирани Извештај о фискалној стратегији” 
замењују се речима: „ревидирану Фискалну стратегију”. 
 

Члан 25. 
 У називу изнад члана 45. речи: „Извештаја о фискалној стратегијиˮ замењују се 
речима: „Фискалне стратегијеˮ. 
 У члану 45. речи: „ревидирани Извештај о фискалној стратегији” замењују се 
речима: „ревидирана Фискална стратегијаˮ. 
 

Члан 26. 
 У члану 54. додају се нови ст. 2, 3. и 4, који гласе: 
 „Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу 
преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година, уз сагласност Владе, извршног органа локалне власти, односно Управног одбора 
Републичког фонда за здравствено осигурање, а на предлог министра надлежног за 
послове финансија односно органа надлежног за послове финансија.  
 Ограничење из става 1. овог члана не примењује се на обавезе повезане са 
задуживањем државе и са управљањем јавним дугом као и на обавезе по основу 
међународних споразума. 
 Плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговорима који, због природе 
расхода, захтевају плаћање у више година, корисници из става 1. овог члана морају као 
обавезу укључити у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за 
ту годину. .” 
 Досадашњи став 2. постаје став 5. 



9 
 

 У досадашњем ставу 3, који постаје став 6, речи: „1. и 2.” замењују се речима: 
„1 - 5.” 

 
Члан 27. 

 У члану 56. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
 „Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте Управу за трезор:  

1) о намери преузимања обавезе,  
 2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузела 
обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања,  
 3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) 
овог члана, као и да  
 4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. 
овог закона.ˮ.  
 Досадашњи ст. 3-7. постају ст. 4-8. 
 После досадашњег става 7, који постаје став 8, додаје се нови став 9, који 
гласи: 
 „Принудном наплатом не могу се теретити апропријације намењене за 
финансирање плата и пензија.ˮ 
 Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 10. и 11.  
 

Члан 28. 
 У члану 58. додаје се нови став 4. који гласи:  
 „Плаћање из буџета неће бити извршено уколико нису поштоване процедуре 
утврђене чланом 56. став 3. овог закона.”.  
 У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, број: „3.ˮ замењује се бројем: „4.ˮ. 
 Досадашњи став 5. постаје став 6. 
 

Члан 29. 
 У члану 59. став 4. речи: „По истекуˮ замењују се речима: „До истекаˮ. 
 

Члан 30. 
 У члану 60. став 1. речи: „и тачка (7)ˮ бришу се. 
 

Члан 31. 
 У члану 61. став 7. после речи: „на име одређеног расхода и издаткаˮ додају се 
речи: „који се финансира из општих прихода буџетаˮ. 
 У ставу 8. после речи: „програмаˮ додају се речи: „који се финансира из 
општих прихода буџетаˮ. 
 У ставу 13. после речи: „резерве иˮ додаје се реч: „половинеˮ. 

Члан 32. 
 У члану 64. став 1. речи: „који отвара Влада, односно надлежни извршни орган 
локалне власти” замењују се речима: „који се отвара по одлуци Владе, односно надлежног 
извршног органа локалне власти”. 
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Члан 33. 
 У члану 65. став 1. тачка 2) запета и речи: „који су дефинисани као наменски 
приходи буџетског фонда” замењују се тачком. 
 У тачки 3) после речи: „других” додаје се речи: „јавних”. 
 Став 2. брише се. 
 

Члан 34. 

 Члан 67. мења се и гласи: 

„Члан 67. 
 Преузимање обавеза и плаћања на терет буџетског фонда врше се до нивоа 
средстава одобрених буџетском фонду.”. 
 

Члан 35. 
 После члана 70. додају се назив члана и члан 70а, који гласи:  

„Резерва за подршку децентрализованом управљању Развојном помоћи Европске 
уније 

Члан 70а 
 У буџету се планирају средства за резерву за подршку децентрализованом 
управљању Развојном помоћи Европске уније, која се исказује у оквиру апропријације 
намењене за буџетску резерву.  
 Резерва за подршку децентрализованом управљању Развојном помоћи 
Европске уније, користи се за финансирање расхода и издатака у вези са програмима и 
пројектима финансираним из средстава Развојне помоћи Европске уније, који се спроводе 
у систему децентрализованог управљања, у следећим случајевима: 
 1. када је неопходно испунити уговорне обавезе, а средства Развојне помоћи 
Европске уније нису расположива и 
 2. када је Европској комисији неопходно надокнадити средства Развојне 
помоћи Европске уније у случају неправилности или преваре, уколико нерегуларно 
утрошени износ не може да се наплати од дужника. 
 Резерва за подршку децентрализованом управљању Развојном помоћи 
Европске уније, опредељује се највише до 10 % укупних средстава Развојне помоћи 
Европске уније планираних за реализацију у текућој години. 
 Након што Европска комисија изврши трансфер средстава, средства исплаћена 
из резерве за подршку децентрализованом управљању Развојном помоћи Европске уније, 
на име уговорних обавеза, враћају се у буџет.ˮ. 

 
Члан 36. 

 У члану 78. речи: „Републички завод за здравствено осигурањеˮ у одређеном 
падежу замењују се речима: „Републички фонд за здравствено осигурањеˮ у 
одговарајућем падежу.  
 У ставу 1. тачка 1) после подтачке (1) додаје се подтачка (1а), која гласи:  
 „(1а) 28. фебруар - други корисници јавних средстава који су укључени у 
систем консолидованог рачуна трезора основани од стране Републике Србије припремају 
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годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подносе га надлежном 
државном органу Републике Србије;ˮ. 
 У тачки 2) после подтачке (1) додаје се подтачка (1а), која гласи:  
 „(1а) 28. фебруар - други корисници јавних средстава који су укључени у 
систем консолидованог рачуна трезора основани од стране локалне власти припремају 
годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подносе га надлежном 
органу локалне власти;ˮ. 

 
Члан 37. 

 У члану 92ж став 1. тачка 1) речи: „Извештаја о фискалној стратегијиˮ, 
замењују се речима: „Фискалне стратегијеˮ, у тачки 2) алинеја прва речи: „ревидираном 
Извештају о фискалној стратегијиˮ замењују се речима: „ревидираној Фискалној 
стратегијиˮ. 
 У ставу 2. речи: „ревидирани Извештај о фискалној стратегијиˮ замењују се 
речима: „ревидирану Фискалну стратегијуˮ.  
 
 

Члан 38. 
 У члану 93. став 1. тачка 7) подтачка (1) после речи: „корисника јавних 
средставаˮ додају се речи: „и вођење регистра свих корисника јавних средстава и регистра 
других корисника јавних средставаˮ, у подтачки (11) после речи: „корисникаˮ додаје се 
реч: „јавнихˮ, после речи: „средставаˮ додају се речи: „који су укључени у консолидовани 
рачун трезораˮ, а у подтачки (12) после речи: „фискалне статистикеˮ додају се речи: „за 
јавна средства, на основу података које достављају корисници јавних средставаˮ. 

 
Члан 39. 

 У члану 99. после речи: „Србијеˮ додаје се тачка, а речи: „и из других извора 
прихода” бришу се. 
 

Члан 40. 
 У члану 100. став 1. речи: „накнаду заˮ, као и речи: „пружати друге 
финансијске услугеˮ бришу се, а после речи: „приходˮ додају се речи: „који представља 
општи приход буџетаˮ. 
 Ст. 3. и 4. бришу се.  
 

Члан 41. 
 У члану 103. став 1. речи: „5.000 до 1.000.000ˮ мењају се у речи: „10.000 до 
2.000.000ˮ. 
 Тачка 5) брише се.  
 У тачки 6) речи: „ст. 8. и 9.ˮ замењују се речима: „став 4.ˮ. 
  

Члан 42. 
 После члана 103. додаје се нови члан 103а, који гласи: 
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„Члан 103а 
 „Новчаном казном у износу од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице, други корисник јавних средстава, уколико не отвори подрачун из 
члана 2. тачка 49) код Управе за трезор, ако се налази на списку из члана 8. овог закона и 
укључен је у систем консолидованог рачуна трезора. 
 Новчаном казном од 10.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице другог корисника јавних средстава или друго одговорно лице уколико не 
отвори подрачун из члана 2. тачка 49) код Управе за трезор, ако се налази на списку из 
члана 8. овог закона и укључен је у систем консолидованог рачуна трезора.ˮ. 
 

Члан 43. 
 У року од месец дана од дана ступања на снагу овог закона, субјекти који у 
складу са посебним законом имају овлашћење да утврђују висину такси за јавне услуге 
које пружају, дужни су да њихову висину и начин утврђивања ускладе са одредбама члана 
11. овог закона и доставе на сагласност министарству надлежном за послове финансија, 
односно локалном органу управе надлежном за финансије.  
 Под таксама из става 1. овог члана подразумевају се сви непорески приходи 
који се наплаћују правним или физичким лицима за пружање одређене јавне услуге.  
 Министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије ће до 31. 
марта 2013. године преиспитати и размотрити достављене предлоге из става 1. овог члана. 
 Таксе утврђене пре ступања на снагу овог закона могу се наплаћивати до 31. 
марта 2013. године.  
 Уколико субјекти из става 1. овог члана не добију сагласност министарства, 
односно органа управе надлежног за финансије, након истека рока из ст. 3. и 4. овог члана, 
неће моћи да наплаћују таксе.  
 

Члан 44. 
 Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе закона којима се 
уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава и корисника 
средстава организација за обавезно социјално осигурање.  
 Изузетно од става 1. овог члана, одредбе закона којима се уређује коришћење и 
расподела средстава остварених од наплаћених судских такси, завода за извршење 
кривичних санкција и установа основаних од стране Републике Србије, односно локалне 
власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши 
законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, као и корисника средстава 
организација за обавезно социјално осигурање, престају да важе од 1. јануара 2014. 
године.  

 
Члан 45. 

 У члану 43. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број 73/10), речи: „1. јануара 2012. године” замењују се речима: 
„почев од подношења завршног рачуна буџета Републике Србије, завршног рачуна буџета 
локалне власти и завршног рачуна организација за обавезно социјално осигурање за 2014. 
годину”. 
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Члан 46. 
 Одредбе чл. 2. и 23. овог закона у делу који регулише планирање и исказивање 
капиталних издатака примењују се од припреме буџета за 2013. годину.     
 

 
Члан 47. 

 Одредбе чл. 23. и 35. овог закона у делу који се односи на резерву за подршку 
децентрализованом управљању Развојном помоћи Европске уније, примењују се од 1. 
јануара 2014. године. 
 

Члан 48. 
 Одредбе прописа и других општих аката који су ступили на снагу пре ступања 
на снагу овог закона, у делу који се односи на Извештај о фискалној стратегији, почев од 
1. јануара 2013. године, сходно ће се примењивати на Фискалну стратегију, уколико нису 
у супротности са овим законом. 

 
Члан 49. 

 Одредба члана 31. овог закона у делу који се односи на укупан износ 
преусмеравања апропријације примењује се од 1. јануара 2013. године. 
 

Члан 50. 
 Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
 
 


