
 
ЗАКОН 

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, 63/13 - исправка и 108/13), у члану 2. тачка 58) мења се и гласи: 

„58) Програм је скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у 
складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. 
Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената - програмских активности 
и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника 
буџетских средстава и није временски ограничен;”. 

После тачке 58) додају се тач. 58а) и 58б), које гласе: 

„58а) Програмска активност је текућа и континуирана делатност корисника 
буџетских средстава, која није временски ограничена. Спровођењем програмске 
активности се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Утврђује 
се на основу уже дефинисаних надлежности корисника буџетских средстава и мора 
бити део програма; 

58б) Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника 
буџетских средстава чијим спровођењем се постижу циљеви пројекта, односно 
програма;”. 

У тачки 59) после речи: „свих програма, пројеката и” додаје се реч: 
„програмских”. 

Члан 2. 
У члану 5. став 4. мења се и гласи:  

„Уколико се поједини приходи и примања, расходи и издаци, као и буџет 
локалне власти утврђују релативно, као проценат буџета или расхода буџета 
Републике Србије, односно буџета локалне власти, њихов износ, односно висина 
утврдиће се примењујући, као основицу, пореске приходе.” 

Члан 3. 
У члану 17.  став 4. после речи: „променљиве основице” додају се запета и 

речи: „осим уколико је законом другачије прописано”. 

У ставу 6. после речи: „Висина таксе” додају се речи: „чији износ није прописан 
законом”. 

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:  

„Изузетно од става 6. овог члана, висина таксе се може утврдити у текућој 
години за ту годину, уколико је овлашћеном субјекту законом дата надлежност за 
пружање нове јавне услуге, односно ако надлежни субјект први пут доноси акт о 
утврђивању висине таксе у складу са законом.” 

После досадашњег става 7, који постаје став 8, додају се нови ст. 9 - 11, који 
гласе: 

„Акт којим се утврђује висина таксе доставља се на сагласност надлежном 
органу из става 8. овог члана најкасније до 30. септембра текуће године за наредну 
годину. 
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Акт о утврђивању висине таксе на који је дата сагласност објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, односно другом службеном гласилу у коме 
се објављују акти о утврђивању висине таксе, најкасније до 31. октобра текуће године 
за наредну годину. 

Ако се до истека рока из става 10. овог члана не објави акт о висини таксе за 
наредну годину, у наредној години примењиваће се њихова висина утврђена за текућу 
годину.”  

У досадашњем ставу 8, који постаје став 12, речи: „става 7.” замењују се 
речима: „става 8.”. 

Досадашњи став 9. постаје став 13. 

Члан 4. 
У члану 18. став 3. мења се и гласи: 

„Од дана ступања на снагу закона из става 2. овог члана, накнаде из става 1. 
овог члана не могу се уводити ниjeдним другим зaкoнoм oсим тим законом.” 

Члан 5. 
У члану 27е ст. 28-34. мењају се и гласе: 

„Принципи одговорног фискалног управљања налажу свођење расхода за 
плате и пензије на одржив ниво, тако да ће се тежити томе да учешће плата општег 
нивоа државе у БДП буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%. 

Повећање плата и пензија може се вршити само у години у којој се на основу 
одговарајућих планских докумената надлежних органа очекује, односно процењује да 
ће учешће плата општег нивоа државе у БДП да буде до 7%, односно учешће пензија у 
БДП до 11%, и то највише два пута годишње, али тако да очекивано учешће плата 
општег нивоа државе, односно пензија у БДП након усклађивања не буде изнад 
наведених процената.  

Од априла се плате, односно пензије могу повећати максимално до збира стопе 
раста потрошачких цена у претходних шест месеци и дела стопе реалног раста БДП у 
претходној години изнад 3%, а од октобра се могу повећати максимално до стопе 
раста потрошачких цена у претходних шест месеци. 

Уколико су испуњени услови за усклађивање плата, односно пензија из ст. 28. и 
29. овог члана, о повећању плата, односно пензија, као и о проценту тог повећања 
одлучује Влада, на предлог Министарства. 

Одредбе ст. 28-31. овог члана примењују се након 2014. године.  

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

Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима 
ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 
2015. године.” 

Члан 6. 
У члану 28. додаје се став 7, који гласи: 

„Изузетно од става 3. овог члана, посебан део буџета Републике Србије који се 
односи на расходе и издатке Безбедносно-информативне агенције и њених 
индиректних корисника исказује се у укупном износу, без навођења апропријација из 
финансијског плана.” 
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Члан 7. 
У члану 49. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Јавни приходи и примања уплаћују се преко уплатних рачуна јавних прихода 
које посебним актом прописује министар.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се 
речима: „ст. 1 - 3.”. 

Члан 8. 
У члану 54. став 1. речи: „организације за обавезно социјално осигурање” 

замењују се речима: „корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање.” 

Члан 9. 
У члану 56. став 4. после речи: „износа средстава предвиђеног буџетом” додају 

се запета и речи: „односно финансијским планом”. 

Члан 10. 
У члану 58. став 5. мења се и гласи: 

„Одредбе ст. 1-3. овог члана сходно се примењују на обавезе корисника 
средстава организација за обавезно социјално осигурање.” 

Члан 11. 
У члану 59. став 3. речи: „организација за обавезно социјално осигурање” 

замењују се речима: „корисника средстава организација за обавезно социјално 
осигурање.” 

Члан 12. 
У члану 61. став 7. речи: „од 5%” замењују се речима: „до 5%”. 

Став 8. брише се.  

У досадашњем ставу 9, који постаје став 8, речи: „ст. 7. и 8.” замењују се 
речима: „става 7.”. 

После досадашњег става 9, који постаје став 8, додају се нови ст. 9. и 10, који 
гласе: 

„У случају да се у току године изврши повећање, односно смањење 
апропријације, та апропријација се накнадном променом не може смањити, односно 
повећати. 

У случају ребаланса буџета, за износ извршене промене апропријације до 
ребаланса умањује се укупан износ могуће промене вредности апропријације, утврђен 
применом процента из става 7. овог члана.” 

Досадашњи ст. 10-12. постају ст. 11-13. 

У досадашњем ставу 13, који постаје став 14, речи: „става 12.” замењују се 
речима: „става 13.”. 

Досадашњи став 14. постаје став 15. 

Члан 13. 
После члана 68a додајe се члан 68б, који гласи: 
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„Члан 68б 

Послове координације активности у области спречавања неправилности и 
превара у поступању са финансијским средствима Европске уније, подршке раду 
мреже за сузбијање неправилности и превара, као и координације правне, оперативне 
и техничке сарадње са Европском канцеларијом за борбу против превара и другим 
надлежним телима и службама Европске комисије обавља Министарство. 

Састав, као и поделу надлежности и начин рада мреже из става 1. овог члана, 
одређује Влада, на предлог министра.” 

Члан 14. 
У члану 81. став 6. после речи: „Министар утврђује заједничке критеријуме” 

додају се запета и речи: „методологију”. 

Члан 15. 
У члану 103. став 1. речи: „у организацији за обавезно социјално осигурање” 

замењују се речима: „корисника средстава организација за обавезно социјално 
осигурање”. 

 

Члан 16. 
У члану 104. ст. 1. и 2. речи: „из члана 103.” замењују се речима: „из чл. 103, 

103а и 103б”. 

 
Члан 17. 

У члану 43. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 93/12), речи: „за 2014. годину” замењују се речима: 
„за 2015. годину”. 

 

Члан 18. 
Изузетно од члана 12. став 1. овог закона, у 2015. и 2016. години 

преусмеравање апропријације може се вршити у износу до 10% вредности 
апропријације чија се средства умањују. 

 

Члан 19. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 


