
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, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка), у члану 27е став 3. број: „2015” замењује се 

бројем: „2016”. 

 После става 26. додаје се нови став 27, који гласи: 

 „У случају да се до 1. јула 2014. године не донесе пропис којим ће се уредити 

уједначавање нивоа плата, односно зарада запослених у јавном сектору, неће се вршити 

усклађивање плата и пензија у складу са ставoм 26. овог члана.” 

 Ст. 27. и 28, који постају ст. 28. и 29, мењају се и гласе:  

 „У априлу 2015. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.  

 У октобру 2015. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.” 

 После става 28, који постаје став 29. додају се нови ст. 30. и 31, који гласе: 

 „У априлу 2016. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.  

 У октобру 2016. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.” 

 Досадашњи став 29. постаје став 32. 

 У ставу  30, који постаје став 33. број: „2015” замењује се бројем: „2016”. 

 После става 30, који постаје став 33. додају се нови ст. 34-37, који гласе: 

 „Корисници јавних средстава и Народна банка Србије не могу заснивати радни 

однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места 

до 31. децембра 2015. године. 

 Изузетно од става 34. овог члана, радни однос са новим лицима може се 

засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно уз 

сагласност надлежног органа законодавне и судске власти уз претходно прибављено 

мишљење Министарства, ако оно није предлагач. 

 Актом Владе ближе ће се уредити поступак за прибављање сагласности из 

става 35. овог члана. 

 Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица 

ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко 

омладинске и студенстке задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника 

јавних средстава и Народне банке Србије, не може бити већи од 10% укупног броја 

запослених.” 

 Досадашњи ст. 31-34. постају ст. 38-41. 

 

Члан 2. 

 У члану 93б став 3. мења се и гласи:  

 „Централизовани обрачун примања вршиће се на основу података достављених 

од стране субјеката из става 1. овог члана, поступним увођењем субјеката, почев од 1. 

јануара 2015. године, према динамици која ће се утврдити актом Владе, на предлог 

Министарства, по успостављању техничко-технолошких услова.” 

 

Члан 3. 

 После члана 103а додаје се члан 103б, који гласи: 
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„Члан 103б 

 Новчаном казном у износу од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за 

прекршај корисник јавних средстава и Народна банка Србије ако не поштује одредбе 

члана 27е ст. 34, 35. и 37. овог закона. 

 Новчаном  казном  од  30.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

одговорно лице корисника јавних средстава и Народне банке Србије ако не поштује 

одредбе члана 27е ст. 34, 35. и 37. овог закона. 

 У случају да директни, односно индиректни корисници буџетских средстава и 

корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање не поштују одредбе 

члана 27е ст. 34, 35. и 37. овог закона, министар ће решењем: 

 1) привремено обуставити извршење апропријација намењених за исплату 

плата, односно примања запосленим, изабраним, постављеним и ангажованим лицима код 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање;   

 2) привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике 

Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица 

јединици локалне власти.” 

 

Члан 4. 

 Акт Владе из члана 1. овог закона (члан 27е) донеће се у року од 15 дана од 

дана ступања на снагу овог закона.  

 

Члан 5. 

 Поступци који су започети ради попуњавања радних места код корисника 

јавних средстава и Народне банке Србије, а који нису окончани даном ступања на снагу 

овог закона, могу се наставити уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног 

министарства, односно уз сагласност надлежног органа законодавне и судске власти уз 

претходно прибављено мишљење Министарства, ако оно није предлагач. 

 У случају да корисници јавних средстава и Народна банка Србије наставе 

поступке из става 1. овог члана, без сагласности тела Владе, односно надлежног органа 

законодавне и судске власти, казниће се новчаном казном за прекршај, и то: 

 - корисник јавних средстава и Народна банка Србије у износу 500.000 до 

2.000.000 динара; 

 - одговорно лице корисника јавних средстава и Народне банке Србије у износу 

од 30.000 до 2.000.000 динара. 

 У случају да директни, односно индиректни корисници буџетских средстава и 

корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање не поштују одредбе 

овог члана, министар ће решењем: 

 1) привремено обуставити извршење апропријација намењених за исплату 

плата, односно примања запосленим, изабраним, постављеним и ангажованим лицима код 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање;   

 2) привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике 

Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица 

јединици локалне власти. 
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Члан 6. 

 Одредбе члана 1. овог закона, које се односе на забрану заснивања радног 

односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места 

код корисника јавних средстава и Народне банке Србије до 31. децембра 2015. године и 

одредбе члана 5. овог закона не односе се на попуњавање положаја у складу са законом. 

 

Члан 7. 

 Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
 



VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА  КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО 

ДОПУЊУЈУ 

Фискална правила 

Члан 27е 

Фискална правила односе се на општи ниво државе и она могу бити општа и 

посебна.  

Општим фискалним правилима одређује се циљни средњорочни фискални 

дефицит, као и максимални однос дуга према БДП са циљем да се обезбеди дугорочна 

одрживост фискалне политике у Републици Србији.  

Посебна фискална правила одређују кретање плата и пензија, као и начин 

обухвата јавних инвестиција при рачунању фискалног дефицита и јавних расхода и 

издатака у периоду од 2011. до 2015 2016. године. 

Општа фискална правила су:  

1) циљни годишњи фискални дефицит износиће у средњем року 1% БДП;  

2) дуг општег нивоа државе, не укључујући обавезе по основу реституције, неће 

бити већи од 45% БДП.  

Фискални дефицит ће бити мањи од циљног или ће се остваривати фискални 

суфицит у годинама када је стопа раста БДП већа од потенцијалне, док ће се у 

годинама када је стопа раста мања од потенцијалне, остваривати фискални дефицит 

који је већи од циљног дефицита.  

Да би се обезбедило да стварни фискални дефицит у средњем року буде једнак 

циљном, а да се истовремено омогући реализација антицикличне фискалне политике, 

примениће се следећа формула за одређивање горње границе фискалног дефицита у 

години т: 

дт =дт-1 - а(дт-1-д*)-б(гт-г*) 

где су са дт и дт-1 означени дефицити у годинама т и т-1, д* је циљни фискални 

дефицит који је одређен на нивоу од 1% БДП, гт је реална стопа раста БДП у години т, 

а г* је потенцијална средњорочна реална стопа раста БДП.  

Дефицит у формули је изражен у процентима од БДП, док су стопе раста БДП 

изражене у процентима.  

Коефицијент прилагођавања а показује брзину којом се стварни дефицит 

приближава циљном дефициту, а коефицијент б показује колико фискални дефицит у 

години т одступа од циљног дефицита услед одступања стопе раста БДП у години т од 

потенцијалне стопе раста БДП.  

У периоду од 2011. до 2014. године нумеричка вредност коефицијената је 

одређена на нивоу а=0,3 и б=0,4 док је потенцијална стопа раста БДП, г*=4%. 

Почев од 2015. године нумеричку вредност коефицијената а и б, као и 

потенцијалну стопу раста БДП одредиће Фискални савет и она ће важити у периоду 

који не може бити краћи од три године.  

Дуг општег нивоа државе обухвата директни дуг општег нивоа државе и издате 

гаранције општег нивоа државе (индиректни дуг), према домаћим и страним 

повериоцима.  

Уколико дуг општег нивоа државе, без дуга по основу реституције, пређе 45% 

БДП, Влада је дужна да Народној скупштини, заједно са буџетом за наредну годину, 

поднесе и програм за смањење дуга у односу на БДП.  

Фискални савет подноси Народној скупштини образложено мишљење о 

Владином програму за смањења дуга, а представник Фискалног савета образлаже 

мишљење у Народној скупштини.  
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Влада је обавезна да предлог закона којим се уређује питање реституције 

усклади са принципима фискалне одговорности.  

Фискални савет подноси Народној скупштини образложено мишљење о томе да 

ли су одредбе које се односе на обештећење старих власника у новцу или преко 

емисије државних хартија од вредности у складу са принципима фискалне 

одговорности, а представник Фискалног савета образлаже мишљење у Народној 

скупштини.  

Посебна фискална правила обезбеђују да се смањење фискалног дефицита у 

односу на БДП, највећим делом оствари преко смањења текућих јавних расхода.  

Циљ посебних фискалних правила је и да се промени структура јавне потрошње 

у правцу смањења текућих расхода и повећања јавних инвестиција.  

Појединачне плате и пензије у децембру 2010. године повећаће се за 2%.  

У априлу 2011. године, плате и пензије ускладиће се стопом раста потрошачких 

цена у претходна три месеца.  

У октобру 2011. године, плате и пензије ускладиће се збиром стопе раста 

потрошачких цена у претходних шест месеци и половине стопе реалног раста БДП у 

претходној години, уколико је тај раст позитиван.  

У априлу 2012. године, плате и пензије ускладиће се збиром стопе раста 

потрошачких цена у претходних шест месеци и половине стопе реалног раста БДП у 

претходној години, уколико је тај раст позитиван. 

У октобру 2012. године, плате и пензије повећаће се за 2%. 

У априлу 2013. године, плате и пензије повећаће се за 2%.  

У октобру 2013. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.  

У априлу 2014. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.  

У октобру 2014. године плате и пензије повећаће се за 1%.  

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДО 1. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ НЕ ДОНЕСЕ ПРОПИС 

КОЈИМ ЋЕ СЕ УРЕДИТИ УЈЕДНАЧАВАЊЕ НИВОА ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ, НЕЋЕ СЕ ВРШИТИ УСКЛАЂИВАЊЕ 

ПЛАТА И ПЕНЗИЈА У СКЛАДУ СА СТАВОМ 26. ОВОГ ЧЛАНА.  

У априлу 2015. године плате и пензије ће се ускладити стопом раста 

потрошачких цена у претходних шест месеци.  

У АПРИЛУ 2015. ГОДИНЕ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ ПОВЕЋАЋЕ СЕ ЗА 0,5%. 

У октобру 2015. године плате и пензије ће се ускладити збиром стопе раста 

потрошачких цена у претходних шест месеци и дела стопе реалног раста БДП у 

претходној години изнад 4%. 

У ОКТОБРУ 2015. ГОДИНЕ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ ПОВЕЋАЋЕ СЕ ЗА 0,5%. 

У АПРИЛУ 2016. ГОДИНЕ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ ПОВЕЋАЋЕ СЕ ЗА 0,5%. 

У ОКТОБРУ 2016. ГОДИНЕ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ ПОВЕЋАЋЕ СЕ ЗА 0,5%.  

Усклађивање плата и пензија примењује се на обрачун и исплату за наведени 

месец. 

Фискална правила која уређују кретање плата и пензија примењиваће се и након 

2015.  2016. године, с тим што ће се у априлу плате и пензије усклађивати збиром стопе 

раста потрошачких цена у претходних шест месеци и дела стопе реалног раста БДП у 

претходној години изнад 4%, а у октобру усклађиваће се стопом раста потрошачких 

цена у претходних шест месеци, све док учешће пензија у БДП не достигне 10%, а 

учешће плата 8%. 

КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НЕ 

МОГУ ЗАСНИВАТИ РАДНИ ОДНОС СА НОВИМ ЛИЦИМА РАДИ ПОПУЊАВАЊА 

СЛОБОДНИХ, ОДНОСНО УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 

2015. ГОДИНЕ. 
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ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 34. ОВОГ ЧЛАНА, РАДНИ ОДНОС СА НОВИМ 

ЛИЦИМА МОЖЕ СЕ ЗАСНОВАТИ УЗ САГЛАСНОСТ ТЕЛА ВЛАДЕ, НА ПРЕДЛОГ 

НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА, ОДНОСНО УЗ САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА ЗАКОНОДАВНЕ И СУДСКЕ ВЛАСТИ УЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНО 

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА, АКО ОНО НИЈЕ ПРЕДЛАГАЧ. 

АКТОМ ВЛАДЕ БЛИЖЕ ЋЕ СЕ УРЕДИТИ ПОСТУПАК ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ ИЗ СТАВА 35. ОВОГ ЧЛАНА. 

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ 

ОБИМА ПОСЛА, ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ, УГОВОРУ О 

ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА, ПРЕКО ОМЛАДИНСКЕ И 

СТУДЕНСТКЕ ЗАДРУГЕ И ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА, 

КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, НЕ МОЖЕ 

БИТИ ВЕЋИ ОД 10% УКУПНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ. 

Приликом израчунавања дефицита консолидоване опште државе за 2011. 

годину, расходи и издаци не укључују део укупних јавних инвестиција који је већи од 

4% БДП, а у периоду од 2012. до 2015. године део јавних инвестиција који је већи од 

5% БДП.  

Део јавних инвестиција изнад највиших нивоа, за који је дозвољено повећати 

дефицит консолидоване опште државе у складу са општим фискалним правилом, не 

сме да буде већи од 2% БДП.  

Фискални савет ће у сарадњи са Државном ревизорском институцијом дати 

мишљење о томе да ли је обухват јавних инвестиција у складу са рачуноводственим 

стандардима.  

Примена посебних фискалних правила не може да угрози општа фискална 

правила утврђена у складу са овим законом. 

 

Централизовани обрачун примања 

 

Члан 93б 

Управа за трезор врши централизовани обрачун примања запослених, 

изабраних, постављених и ангажованих лица код:  

1) директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, 

изузев Војнобезбедоносне агенције, Војнообавештајне агенције и Безбедоносно-

информативне агенције и њеног индиректног корисника;  

2) организација за обавезно социјално осигурање и корисника средстава тих 

организација;  

3) јавног предузећа за одржавање путева чији је оснивач Република Србија;  

4) других облика организовања у којима Република Србија има директну или 

индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима 

управљања;  

5) агенција и организација на које се примењују прописи о јавним агенцијама 

или су контролисане од стране државе.  

Субјекте из става 1. тачка 4) овог члана утврђује Влада, на предлог 

Министарства.  

Централизовани обрачун примања вршиће се на основу података достављених 

од стране субјеката из става 1. овог члана, поступним увођењем субјеката, у периоду 

од 1. јануара 2014. године до 1. јануара 2015. године, према динамици која ће се 

утврдити актом Владе, на предлог Министарства.  

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ОБРАЧУН ПРИМАЊА ВРШИЋЕ СЕ НА ОСНОВУ 

ПОДАТАКА ДОСТАВЉЕНИХ ОД СТРАНЕ СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
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ЧЛАНА, ПОСТУПНИМ УВОЂЕЊЕМ СУБЈЕКАТА, ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2015. 

ГОДИНЕ, ПРЕМА ДИНАМИЦИ КОЈА ЋЕ СЕ УТВРДИТИ АКТОМ ВЛАДЕ, НА 

ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА, ПО УСПОСТАВЉАЊУ ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА. 

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, Министарство унутрашњих послова и 

Министарство одбране самостално врше обрачун примања запослених, изабраних, 

постављених и ангажованих лица у тим министарствима, а по извршеном обрачуну, 

без одлагања, достављају податке Управи за трезор.  

Подаци из ст. 3. и 4. овог члана достављају се на обрасцима чији изглед, 

садржину, рокове и начин достављања, као и начин њихове обраде прописује Влада, на 

предлог Министарства.  

У случају да субјекти из става 1. овог члана не доставе податке из ст. 3. и 4. овог 

члана, неће им бити обрачуната, односно исплаћена примања, док не доставе 

прописане податке. 

ЧЛАН 103Б 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ КОРИСНИК ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНА 

БАНКА СРБИЈЕ АКО НЕ ПОШТУЈЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 27Е СТ. 34, 35. И 37. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

НОВЧАНОМ  КАЗНОМ  ОД  30.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНЕ 

БАНКЕ СРБИЈЕ АКО НЕ ПОШТУЈЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 27Е СТ. 34, 35. И 37. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

У СЛУЧАЈУ ДА ДИРЕКТНИ, ОДНОСНО ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ НЕ ПОШТУЈУ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 27Е СТ. 

34, 35. И 37. ОВОГ ЗАКОНА, МИНИСТАР ЋЕ РЕШЕЊЕМ: 

1) ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВИТИ ИЗВРШЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА 

НАМЕЊЕНИХ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИМ, 

ИЗАБРАНИМ, ПОСТАВЉЕНИМ И АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА КОД КОРИСНИКА 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ;   

2) ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВИТИ ПРЕНОС ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ПРИПАДАЈУЋЕГ ДЕЛА ПОРЕЗА НА 

ЗАРАДЕ И ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ. 

 

САМОСТАЛНЕ ОДРЕДБЕ НАЦРТА ЗАКОНА 

 

ЧЛАН 4. 

АКТ ВЛАДЕ ИЗ ЧЛАНА 1. ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 27Е) ДОНЕЋЕ СЕ У РОКУ 

ОД 15 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

   

ЧЛАН 5. 

ПОСТУПЦИ КОЈИ СУ ЗАПОЧЕТИ РАДИ ПОПУЊАВАЊА РАДНИХ МЕСТА 

КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, А КОЈИ 

НИСУ ОКОНЧАНИ ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, МОГУ СЕ 

НАСТАВИТИ УЗ САГЛАСНОСТ ТЕЛА ВЛАДЕ, НА ПРЕДЛОГ НАДЛЕЖНОГ 

МИНИСТАРСТВА, ОДНОСНО УЗ САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ЗАКОНОДАВНЕ И СУДСКЕ ВЛАСТИ УЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНО 

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА, АКО ОНО НИЈЕ ПРЕДЛАГАЧ. 



5 

 

У СЛУЧАЈУ ДА КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНА БАНКА 

СРБИЈЕ НАСТАВЕ ПОСТУПКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, БЕЗ САГЛАСНОСТИ 

ТЕЛА ВЛАДЕ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАКОНОДАВНЕ И СУДСКЕ 

ВЛАСТИ, КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ЗА ПРЕКРШАЈ, И ТО: 

- КОРИСНИК ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У 

ИЗНОСУ 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА; 

- ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНЕ 

БАНКЕ СРБИЈЕ У ИЗНОСУ ОД 30.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА. 

У СЛУЧАЈУ ДА ДИРЕКТНИ, ОДНОСНО ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ НЕ ПОШТУЈУ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА, 

МИНИСТАР ЋЕ РЕШЕЊЕМ: 

1) ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВИТИ ИЗВРШЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА 

НАМЕЊЕНИХ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИМ, 

ИЗАБРАНИМ, ПОСТАВЉЕНИМ И АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА КОД КОРИСНИКА 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ;   

2) ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВИТИ ПРЕНОС ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ПРИПАДАЈУЋЕГ ДЕЛА ПОРЕЗА НА 

ЗАРАДЕ И ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ. 

 

ЧЛАН 6. 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 1. ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАБРАНУ 

ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА СА НОВИМ ЛИЦИМА РАДИ ПОПУЊАВАЊА 

СЛОБОДНИХ, ОДНОСНО УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА КОД КОРИСНИКА 

ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. 

ГОДИНЕ И ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА НЕ ОДНОСЕ СЕ НА 

ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
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