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, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15 и 99/16), у члану 2. тачка 8) речи: „буџетски фондови;ˮ бришу се.
У тачки 47) на оба места после речи: „Републике Србије” додају се
запета и речи: „односно локалне власти”.
Члан 2.
У члану 23. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) донације и трансфери;”.
После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:
„4а) финансијска помоћ Европске уније;”.
Члан 3.
У члану 24. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) финансијска помоћ Европске уније;”.
Члан 4.
У члану 25. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) финансијска помоћ Европске уније;”.
Члан 5.
У члану 27е став 34. речи: „2017. године” замењују се речима: „2018.
године”.
Додају се ст. 47, 48, 49. и 50, који гласе:
„Изузетно од ст. 29 - 31. овог члана, у 2018. години пензије ће се
повећати за 5 %.
Изузетно од ст. 29 - 31. овог члана, у 2018. години повећаће се плате код
корисника буџетских средстава, односно корисника средстава Републичког
фонда за здравствено осигурање, и то код:
1) Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране,
Безбедносно-информативне агенције, Министарства финансија - Пореске
управе, Министарства финансија - Управе царина и завода за извршење
кривичних санкција - за 10%;
2) судова и тужилаштава:
- државним службеницима и намештеницима за 10%, а у судовима и
тужилаштвима основаним у складу са одредбама Закона о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције
и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС”, бр. 42/02,
27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04-др. закон, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11-др. закон,
101/11-др. закон и 32/13) и Закона о организацији и надлежности државних
органа у поступку за ратне злочине („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 135/04,
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61/05, 107/07, 104/09, 101/11-др. закон и 6/15) државним службеницима и
намештеницима који остварују право на плату у дуплом износу - за 5%;
-

судијама, тужиоцима и заменицима тужилаца - за 5%;

3) установа основног и средњег образовања, установа ученичког и
студентског стандарда, предшколских установа, установа социјалне заштите,
здравствених установа и установа културе - за 10%;
4) Народне
скупштине,
Председника
Републике,
Државног
правобранилаштва, Председника Владе и потпредседника Владе - за 5%;
5) служби Владе, осталих органа државне управе, укључујући и управне
округе, који нису наведени у тачки 1) овог става - за 5%;
6) Високог савета судства и Државног већа тужилаца - само државним
службеницима и намештеницима - за 5%;
7) других државних органа који нису наведени у тач. 1) до 6) овог става само државним службеницима и намештеницима - за 5%;
8) високошколских установа, као и истраживачима (осим истраживача у
научно - истраживачкој установи који право на повећање плате већ остварују у
високошколској установи) и помоћном особљу у научно - истраживачкој
делатности - за 5%;
9) Српске академије наука и уметности (САНУ) - за 5%;
10) осталих јавних служби, осим код организација за обавезно социјално
осигурање - за 5%;
11) корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из
тачке 3) овог става - за 5%.
Повећање пензија и плата из ст. 47. и 48. овог члана вршиће се почев од
пензије, односно плате за децембар 2017. године.
Плата се неће повећати ни функционерима у органима из става 48.
тачка 7) овог члана који би, према посебном закону којим се њихова плата
директно или индиректно одређује према плати судија, односно државних
службеника на положају, имали право на увећану плату.”.
Члан 6.
У члану 27ј став 5. брише се.
Члан 7.
У члану 36а став 2. тачка 3) тачка и запета замењују се тачком, а тачка
4) брише се.
Члан 8.
У члану 56а став 7. после речи: „пет” додаје се реч: „радних”.
У ставу 8. после речи: „Републике Србије” додају се запета и речи:
„односно локалне власти”, а после речи: „Републици Србији” додају се запета и
речи: „односно локалној власти”.
Додаје се став 9, који гласи:
„Одредбе овог члана сходно се примењују на кориснике средстава
организација за обавезно социјално осигурање.”.
Члан 9.
У члану 61. став 7. речи: „до 5%” замењују се речима: „до 10%”.

3
У ставу 11. речи: „од 5%” замењују се речима: „до 10%”, а речи: „преко
5%” замењују се речима: „преко 10%”.
Члан 10.
У члану 68б став 1. реч: „спречавања” замењује се речју: „сузбијања”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Обрада података о личности, који су прикупљени у току
административне провере из става 1. овог члана, вршиће се у складу са
законом који уређује заштиту података о личности.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Додаје се став 4, који гласи:
„Министарство доставља Влади годишњи извештај о активностима из
става 1. овог члана, која га подноси Народној скупштини до 31. марта текуће
године за претходну буџетску годину.”.
Члан 11.
После члана 75. додају се назив изнад члана и члан 75а, који гласе:
„Комисија за примену међународних рачуноводствених стандарда за
јавни сектор
Члан 75а
Влада, на предлог Министарства, образује Комисију за примену
међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија даје мишљење на нацрте аката министра из члана 75. овог
закона, који се односе на примену Међународних рачуноводствених стандарда
за јавни сектор - (у даљем тексту МРС ЈС) (International Public Sector Accounting
Standards - IPSAS), које су у обавези да примењују сви корисници јавних
средстава, сходно овом закону, осим јавних предузећа и других организационих
облика јавног сектора који примењују Међународнe рачуноводственe стандардe
- МРС (International Accounting Standards - IAS).
Комисија обавља следеће послове, и то:
1) припрема предлог поступака, начин и рокове за усвајање МРС ЈС, од
стране обвезника њихове примене;
2) припрема предлог поступака и рокове за прелазак са готовинске на
обрачунску рачуноводствену основу, у складу са МРС ЈС;
3) припрема предлог контног оквира и рачуноводствених политика у
складу са МРС ЈС, на обрачунској рачуноводственој основи;
4) припрема садржај образаца финансијских извештаја и рокове њихове
примене, као и рокове и начин њиховог достављања надлежним институцијама;
5) прати процес примене измењених и нових МРС ЈС и припрема
мишљења о начину примене МРС ЈС;
6) припрема предлог начина и програма стручног оспособљавања и
начина полагања стручног испита за стицање сертификата стручних лица
(рачуновођа, самостални рачуновођа и овлашћени рачуновођа - за јавни
сектор) за вођење пословних књига, састављање и презентацију финансијских
извештаја, у складу са МРС ЈС;
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7) обавља друге активности које се односе на унапређење управљања
финансијским и рачуноводственим системима и извештавањем у јавном
сектору, које се заснива на МРС ЈС.
Влада, на предлог министра, именује председника и члановe Комисије
које чине представници државних органа и органа локалне власти, образовних
установа и струковних организација у области рачуноводства и финансија, који
имају одговарајући степен образовања и/или искуства у области рачуноводства
и финансија у јавном сектору.
Чланови Комисије се именују на период од три године.
Члан Комисије може бити именован највише на два узастопна периода
од по три године.
Накнада за рад председника и чланова Комисије обезбеђује се у буџету
Републике Србије.
Висину накнаде председнику и члановима Комисије одређује Влада, на
предлог Министарства.”.
Члан 12.
У члану 92. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
„Локална власт је у обавези да захтев за сагласност из става 4. овог
члана достави Државној ревизорској институцији најкасније до 1. априла.
Уколико Државна ревизорска институција не поступи по поднетом
захтеву локалне власти из става 5. овог члана до 15. априла, сматраће се да је
дата сагласност из става 4. овог члана.”.
Члан 13.
У члану 112. став 1. речи: „финансијских планова за
замењују се речима: „финансијских планова организација
социјално осигурање за 2018. годину и поступним увођењем за
апотекарске установе чији је оснивач Република Србија, односно
до 2020. године”.

2020. годину”
за обавезно
здравствене и
локална власт

Члан 14.
После члана 112. додаје се члан 112а, који гласи:
„Члан 112а
У циљу обезбеђења континуираног унапређења програмске структуре
буџета и механизама који се односе на методолошки приступ за усклађивање
капиталних издатака са процесом израде буџета, министар образује Савет за
унапређење програмске структуре буџета (у даљем тексту: Савет).
Задаци Савета су:
-

унапређење методологије за припрему програмског буџета;

- унапређење методологије за праћење и извештавање о учинку
програма;
- анализа примене програмског буџета у циљу унапређења процеса
израде програмског буџета;
- анализа достављених годишњих и полугодишњих извештаја о учинку
програма;
- израда смерница и препорука за побољшање квалитета циљева,
индикатора и других програмских информација у оквиру програмског буџета;
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-

оцена и одобравање достављених измена програмских структура;

- разматрање и усвајање збирног годишњег и полугодишњег извештаја
о учинку програма;
- евалуација програма, програмских активности и пројеката корисника
буџетских средстава свих нивоа власти, као и корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање;
- унапређење процеса финансијског управљања капиталним издацима
корисника буџетских средстава.
За члана Савета може бити именовано лице које поседује стручно знање
и искуство на нормативним и другим пословима везаним за програмску
структуру буџета.
Председник и чланови Савета имају право на накнаду за свој рад у
висини утврђеној актом министра о образовању Савета.ˮ.
Члан 15.
У члану 43. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15 и 99/16), речи:
„за 2017. годину” замењују се речима: „за 2020. годину”.
Члан 16.
Савет за унапређење програмске структуре буџета из члана 14. овог
закона министар ће образовати у року од 30 дана од дана ступања на снагу
овог закона.
Члан 17.
Одредба члана 1. став 1. овог закона примењиваће се од припреме и
доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне
власти за 2019. годину.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

