
 

ЗАКОН 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ 

Члан 1. 

У Закону о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 
78/11), у члану 1. речи: „Републичког завода за здравствено осигурањеˮ, 
замењују се речима: „Републичког фонда за здравствено осигурањеˮ, а речи: 
„републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурањеˮ замењују се 
речима: „Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурањеˮ. 

Члан 2. 

У члану 2. став 1. тачка 2) после речи: „Јавни дугˮ додаје се реч: 
„Републикеˮ. 

У тачки 2) подтачка (4) речи: „односно по основу контрагаранције коју 
даје Република,” бришу се. 

У тачки 3) речи: „за рефинансирање јавног дугаˮ замењују се речима: „за 
рефинансирање обавеза по основу јавног дугаˮ, а речи: „и контрагаранцијаˮ 
бришу се. 

Тачка 5) брише се. 

У тачки 7) речи: „и штедионице” бришу се. 

Члан 3. 

У члану 5. став 1. после речи: „финансирања буџетског дефицита,”, реч: 
„дефицитаˮ брише се, а речи: „рефинансирања неизмиреног дугаˮ замењују се 
речима: „рефинансирања доспелих обавеза по основу јавног дугаˮ. 

У ставу 2. речи: „и контрагаранцијаˮ бришу се. 

У ставу 4. после речи: „финансирање буџетског дефицита” реч: 
„дефицитаˮ брише се а речи: „рефинансирање јавног дугаˮ замењују се речима: 
„рефинансирање доспелих обавеза по основу јавног дугаˮ. 

Члан 4. 

Назив члана 6. мења се и гласи: 

„Задуживање за финансирање текуће ликвидностиˮ. 

У члану 6. став 1. реч: „дефицитаˮ брише се. 

У ставу 3. реч: „дефицитаˮ брише се. 

Члан 5. 

Назив члана 7. мења се и гласи: 

„Задуживање за финансирање буџетског дефицита и рефинансирање 
доспелих обавеза по основу јавног дугаˮ. 

У члану 7. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Република се може задуживати за рефинансирање обавеза по основу 
јавног дуга узимањем кредита, односно емитовањем државних хартија од 
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вредности, под условом да се средства од тог задуживања користе за плаћање 
неизмиреног износа дуга или плаћања по основу издатих гаранција.ˮ 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. после речи: „буџетског 
дефицитаˮ додају се речи: „и рефинансирање доспелих обавеза по основу 
јавног дугаˮ. 

Ст. 3. и 4. бришу се.  

Члан 6. 

Назив члана 8. и члан 8. бришу се. 

Члан 7. 

У члану 9. додаје се став 2, који гласи: 

„Влада посебним актом уређује начин праћења реализације 
инвестиционих пројеката који се финансирају из кредита или државних хартија 
од вредности.ˮ 

Члан 8. 

У члану 11. ставу 2. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) управљање приливима по основу јавног дуга, инвестирање и 
обављање осталих трансакција са вишковима ликвидности, односно 
средствима финансијске имовине Републике Србије под управљањем.”  

Став 4. мења се и гласи: 

„У циљу активног управљања јавним дугом Влада именује Комитет за 
управљање јавним дугом и средствима финансијске имовине Републике Србије 
под управљањем, који за свој рад одговара Министру.” 

После става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе: 

„Министар ће донети Правилник о задацима, функционисању и 
организацији Комитета за управљање јавним дугом и средствима финансијске 
имовине Републике Србије под управљањем, у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Министар доноси акт којим се утврђује која је финансијска имовина под 
управљањем.ˮ 

Досадашњи став 5. који постаје став 7, мења се и гласи:  

„Стратегија из става 3. овог члана је саставни део Фискалне стратегије 
за наредни средњорочни период.”  

Члан 9. 

У члану 15. став 3. после речи „Народном банком Србијеˮ додају се речи: 
„или неком другом државном институцијомˮ. 

Члан 10. 

У члану 16. став 1. брише се. 

У ставу 2. који постаје став 1, после речи: „дугаˮ додају се речи: „локалне 
власти иˮ.  

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. речи: „ст. 1. и 2.” замењују се 
речима: „става 1.”  
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После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Република може дати гаранције из става 1. овог члана само ако се 
средствима кредита за који се даје гаранција финансирају капитална улагања 
дужника. Република не може дати гаранције из става 1. овог члана ако се 
средствима кредита за који се даје гаранција финансира текуће пословање 
дужника односно за потребе ликвидности дужника.ˮ 

У ставу 4. речи: „ст. 1. и 2.” замењују се речима: „става 1.” 

Члан 11. 

У члану 17. број: „3ˮ замењује се бројем: „2ˮ. 

Члан 12. 

Назив члана 25. и члан 25. бришу се. 

Члан 13. 

Назив члана 26. мења се и гласи: 

„Емитовање и трговање државним хартијама од вредностиˮ. 

У члану 26. став 3. реч: „ХОВˮ брише се. 

Додаје се став 4. који гласи: 

„Државним хартијама од вредности може се трговати на регулисаном 
тржишту и ОТЦ тржишту у Републици Србији.ˮ. 

Члан 14. 

У члану 28. став 2. брише се. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. реч: „ХОВˮ брише се. 

Члан 15. 

У члану 34. став 3. после речи: „гаранцијеˮ додају се речи: „правним 
лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицуˮ. 

Члан 16. 

Назив члана 35. мења се и гласи: 

„Задуживање локалне власти за финансирање текуће ликвидностиˮ. 

У члану 35. став 1. реч: „дефицитаˮ брише се. 

Члан 17. 

У члану 37. став 1. речи: „есконтне стопеˮ замењују се речима: 
„референтне каматне стопеˮ.  

Члан 18. 

У члану 38. став 1. речи: „односно контрагаранције,ˮ бришу се. 

Члан 19. 

Назив главе IX. мења се и гласи: 

„IX. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ, КОНТРОЛА, ЕВИДЕНЦИЈА И 
ИЗВЕШТАВАЊЕˮ. 
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Назив члана 40. и члан 40. мењају се и гласе:  

„Праћење реализације и контрола 

Члан 40. 

Праћење реализације, контролу и извештавање у вези са спровођењем 
техничких и финансијских одредаба уговора о кредиту за финансирање 
инвестиционих пројеката обавља јединица за управљање пројектом (у даљем 
тексту: ЈУП) која се образује при кориснику кредита. 

ЈУП, сваког квартала, доставља Министарству и надлежном 
министарству извештај о реализацији пројекта из става 1. овог члана. 

Министар финансија ближе уређује облик и садржину извештаја о 
реализацији уговора о кредиту за финансирање инвестиционих пројеката из 
става 2. овог члана, као и услове за отказивање кредита и казне за кориснике 
кредита услед неуспешне реализације пројектних зајмова.”  

Члан 20. 

У члану 41. став 2. речи: „односно контрагаранције,ˮ бришу се. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Влада једном годишње подноси извештај Народној скупштини 
Републике Србије о свим подацима везаним за стање јавног дуга." 

Досадашњи став 4. постаје став 5." 

Члан 21. 

У члану 44. тачка 3) после речи: „управљање приливима по основу јавног 
дугаˮ додају се речи: „инвестирање и обављање осталих трансакција са 
вишковима ликвидности односно средствима финансијске имовине Републике 
Србије под управљањемˮ. 

Члан 22. 

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

 

 


