
З А К О Н 

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, 99/16 и 113/17), у члану 2. тачка 14а) мења се и гласи: 

„14a) Општи приходи и примања буџета су приходи, односно примања 
којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену 
намену;”. 

У тачки 22) после речи: „уводи одговарајући порез;” додају се речи: 
„Oчекивани износ пореских расхода на годишњем нивоу исказује се у општем 
делу закона о буџету Републике Србије;”. 

После тачке 47) додаје се тачка 47а), која гласи: 

„47а) Административне провере су радње провера, службених 
контрола, надзора и других мера ради утврђивања природе неправилности у 
циљу заштите финансијских интереса Европске уније, а самим тим и 
финансијских интереса Републике Србије;”.  

Тачка 49) мења се и гласи:  

„49) Подрачун је рачун динарских и девизних средстава корисника јавних 
средстава, преко којег се врши промет средстава, односно извршавају платне 
трансакције, који се отвара у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а води се у Управи за трезор;”. 

После тачке 49) додаје се тачка 49а), која гласи: 

„49а) Евиденциони рачун је рачун корисника буџетских средстава у 
оквиру система извршења буџета Републике Србије на коме се евидентирају 
извршена плаћања и примања тог корисника, за све трансакције преко рачуна 
извршења буџета Републике Србије, а који не учествује у платном промету, као 
и рачун преко којег се врши уплата јавних прихода и који учествује у платном 
промету;”. 

После тачке 51г) додаје се тачка 51д), која гласи: 

„51д) Неправилност представља свако кршење неке одредбе 
прописаних правила и уговора, које је последица поступка или пропуста лица 
запослених код корисника јавних средстава, уговарача, крајњих корисника и 
крајњих прималаца, а које као последицу има, или би могло имати негативан 
утицај на остваривање циљева корисника јавних средстава и/или неоправдане 
трошкове;”. 

Члан 2. 

У члану 9. додаје се став 14, који гласи: 

„Подрачуни из овог члана отварају се и воде у складу са планом 
подрачуна који прописује министар.ˮ. 

Члан 3. 

У члану 10. став 6. запета и речи: „односно локални орган управе 
надлежан за финансије,ˮ бришу се.  
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Члан 4. 

У члану 27в став 2. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) процена одрживости фискалне политике.”. 

Члан 5. 

Члан 27д мења се и гласи: 

„Члан 27д 

Фискална стратегија садржи: 

1) средњорочне пројекције макроекономских агрегата и индикатора; 

2) средњорочне пројекције фискалних агрегата и индикатора, уз 
анализу фискалних импликација економских политика и структурних реформи; 

3) циљеве и смернице економске и фискалне политике Владе за 
средњорочни период за који се доноси Фискална стратегија; 

4) консолидовани буџет општег нивоа државе, као и консолидоване 
буџете централног и локалног нивоа државе; 

5) средњорочни оквир расхода буџета Републике Србије, у складу са 
приоритетним областима финансирања, које укључују и средњорочне 
приоритете јавних инвестиција. Средњорочни оквир расхода представља 
укупне расходе по корисницима буџетских средстава за наредну буџетску 
годину, са пројекцијама за наредне две године; 

6) процену и квантификацију фискалних ризика и потенцијалних 
обавеза; 

7) поређење остварења и нових пројекција са пројекцијама 
објављеним у претходној фискалној стратегији;  

8) стратегију за управљање дугом државе у периоду за који се доноси 
Фискална стратегија. 

Ревидирана Фискална стратегија садржи и преглед ненаменских и 
наменских трансфера из буџета Републике Србије појединачно за сваку 
јединицу локалне самоуправе. 

Фискална стратегија обавезно садржи: 

1) мишљење Фискалног савета о нацрту Фискалне стратегије; 

2) мишљење Народне банке Србије о нацрту Фискалне стратегије.”. 

Члан 6. 

Назив члана 27ђ и члан 27ђ бришу се. 

Члан 7. 

У члану 27е став 34. речи: „2018. године” замењују се речима: „2019. 
године”. 

Додају се ст. 51, 52. и 53, који гласе: 

„Изузетно од ст. 29 - 31. овог члана, у 2019. години неће се вршити 
усклађивање пензија у складу са ставом 30. овог члана. 

Изузетно од ст. 29 - 31. овог члана, у 2019. години повећаће се плате код 
корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за 
обавезно социјално осигурање, и то код: 
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1) Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне 
агенције и Министарства одбране - за 9%; 

2) Министарства финансија - Пореске управе и Министарства 
финансија - Управе царина - за 8,5%;  

3) високошколских установа, као и истраживачима (осим истраживача у 
научно - истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у 
високошколској установи) и помоћном особљу у научно - истраживачкој 
делатности - за 9%; 

4) установа основног и средњег образовања, установа ученичког и 
студентског стандарда и установа социјалне заштите - за 9%; 

5) осталих корисника средстава буџета Републике Србије - за 7%; 

6) корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из 
тачке 4) овог става - за 7%; 

7) организација обавезног социјалног осигурања - за 7%; 

8) здравствених установа, осим војноздравствених установа, и то: 

- доктору медицине и стоматологу - за 10%; 

- доктору специјалисти - за 10%; 

- медицинском техничару и стоматолошком техничару - за 12%; 

- осталим запосленим - за 7%. 

Повећање плата из става 52. овог члана вршиће се почев од плате за 
јануар 2019. године.”. 

Члан 8. 

У називу члана 53. речи: „директних и индиректнихˮ бришу се. 

У члану 53. став 2. реч: „директниˮ у одређеном падежу на свим местима 
брише се. 

У ставу 3. реч: „директнеˮ брише се. 

Члан 9. 

У члану 56а после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Ако нема довољно средстава на наведеним апропријацијама из става 5. 
овог члана у оквиру главе у буџету Републике Србије која се односи на ту врсту 
индиректних корисника буџетских средстава, директни корисник буџетских 
средстава истог дана, а најкасније наредног радног дана од дана пријема 
обавештења Управе за трезор, умањује другу апропријацију, која није изузета 
од принудне наплате, за износ за који треба извршити принудну наплату, у 
оквиру главе у буџету Републике Србије која се односи на ту врсту индиректних 
корисника буџетских средстава, а повећава апропријацију намењену за исту 
врсту расхода индиректног корисника буџетских средстава на чији терет се 
извршава принудна наплата.ˮ. 

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8. 

Досадашњи став 8, који постаје став 9, мења се и гласи: 

„Принудном наплатом не могу се теретити апропријације намењене за 
финансирање плата и пензија, за отплату дуга и датих гаранција и извршавање 
расхода и издатака из средстава донација, за финансирање учешћа Републике 
Србије, односно локалне власти у спровођењу финансијске помоћи Европске 
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уније, апропријације које се финансирају из финансијске помоћи Европске уније 
када су иста дата на управљање Републици Србији, односно локалној власти, 
средства самодоприноса, приходи од приватизације, као и средства чије је 
извршење изузето законом, односно актом Владе.”. 

Досадашњи став 9. постаје став 10. 

Члан 10. 

У члану 59. став 2. мења се и гласи: 

„Ако се средства врате у истој фискалној години у којој је плаћање 
извршено, за износ враћених средстава умањује се реализација одговарајуће 
апропријације економске класификације корисника буџетских средстава коме је 
повраћај извршен, а ако се средства врате у наредној фискалној години 
увећава се општи приход буџета.”. 

Члан 11. 

У члану 60. став 3. мења се и гласи: 

„Ако на уплатном рачуну прихода из става 1. овог члана нема довољно 
средстава да би се извршио повраћај, Управа за трезор на уплатни рачун јавног 
прихода, са којег треба извршити повраћај, преноси износ средстава који ће се 
вратити обвезнику, сразмерно прописаном учешћу корисника у распореду тог 
прихода.”. 

У ставу 4. речи: „евидентни рачун” замењују се речима: „евиденциони 
рачун”. 

Члан 12. 

У члану 61. став 7. после речи: „умањује” додају се запета и речи: „у 
оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника 
буџетских средстава”. 

У ставу 8. речи: „-Приходи из буџета” бришу се. 

У ставу 9. после речи: „односно повећати” додају се речи: „применом 
става 7. овог члана”. 

Став 12. брише се. 

Досадашњи ст. 13, 14. и 15. постају ст. 12, 13. и 14. 

Члан 13. 

У члану 69. став 6. после речи: „прихода буџета локалне власти” додају 
се речи: „и других разлога које није било могуће предвидети у поступку 
припреме и доношења буџета, а који могу довести до угрожавања текуће 
ликвидности буџета локалне власти”. 

Члан 14. 

У члану 71. став 1. после речи: „средстава која припадају буџету” додају 
се запета и речи: „као и за давање података о извршеним плаћањима и 
оствареним приходима и примањима”. 

Члан 15. 

У члану 75а став 3. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) припрема предлог поступака и рокове за прелазак на МРС ЈС;”. 
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Тачка 3) мења се и гласи: 

„3) припрема предлог контног оквира и рачуноводствених политика у 
складу са МРС ЈС;”. 

Члан 16. 

У члану 78. став 1. тачка 2) подтачка (3) речи: „15. мај” замењују се 
речима: „30. април”. 

У подтачики (5) речи: „15. јун” замењују се речима: „30. јун”, а после речи: 
„који своје одлуке о завршним рачунима буџета и извештаје о извршењу буџета 
достављају, односно подносе граду, односно граду Београду” додају се речи: „у 
писаној и електронској форми”. 

Члан 17. 

У члану 79а став 1. после речи: „вредности имовине корисника 
средстава у својини Републике Србије,” додају се речи: „са списком тих 
корисника који се објављује на интернет страници Републичке дирекције за 
имовину Републике Србије”. 

Члан 18. 

У члану 87. став 1. после речи: „саставља записник о” додаје се реч: 
„инспекцијској”. 

У ставу 2. после речи: „достављају записник о” додаје се реч: 
„инспекцијској”. 

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

„Када се у поступку инспекцијске контроле утврде незаконитости и 
неправилности у коришћењу јавних средстава, буџетска инспекција, односно 
служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине, односно служба за 
буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе решењем налаже кориснику 
јавних средстава да врати у буџет незаконито исплаћена средства, односно 
ненаменски утрошена средства.”. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.  

Члан 19. 

У члану 89. став 3. мења се и гласи: 

„Уколико орган локалне власти прекорачи ниво задужења прописан 
одредбама закона којим се уређује јавни дуг и не достави Министарству 
податке по врстама задуживања, износу и отплати дуга, вредности и нивоу 
каматних стопа, министар може привремено обуставити пренос трансферних 
средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на 
зараде и пореза на добит правних лица, до момента испуњења услова 
прописаних поменутим законским одредбама.”. 

Члан 20. 

У члану 96. после речи: „Министар прописује” додају се речи: „начин 
утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава у списку корисника 
јавних средстава,”. 

Члан 21. 

Одредба члана 1. став 2. овог закона примењиваће се од припреме и 
доношења закона о буџету Републике Србије за 2020. годину. 
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Члан 22. 

У Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број 113/17), у члану 17. речи: „2019. годину” замењују 
се речима: „2020. годину”. 

Члан 23. 

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


