
На основу члана 20. став 5. Уредбе о привременом финансирању 
Републике Србије за период јануар�март 2007. године (�Службени 
гласник РС�, број 115/06), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади 
(�Службени гласник РС�, бр. 55/05 и 71/05-исправка),  
 Mинистар за економске односе са иностранством, који је на основу 
Одлуке председника Владе број 02-01-00001/2006-01 од 14. новембра 
2006. године, објављене у �Службеном гласнику РС�, број 102/06, 
преузео овлашћења министра финансија, доноси   
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О НАЧИНУ И САДРЖАЈУ ИЗВЕШТАВАЊА О ПЛАНИРАНИМ И 
ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ЗА ПЛАТЕ У БУЏЕТИМА ЛОКАЛНИХ 

ВЛАСТИ  
 
 
 

Члан 1.  
 

 Овим правилником уређује се начин и садржај извештавања 
аутономне покрајине, градова и општина (у даљем тексту: локалних 
власти) о планираним и извршеним расходима директних и индиректних 
корисника средстава буџета локалних власти (у даљем тексту: корисници 
буџета) за плате, са класификације рачуноводственог фонда 01 � 
Приходи из буџета (у даљем тексту: извор 01).  
 

Члан 2. 
 

 Локалне власти подносе Министарству финансија � Управи за 
трезор извештај о извршеним расходима за плате у претходном месецу, 
сагласно члану 20. став 4. Уредбе о привременом финансирању 
Републике Србије за период јануар�март 2007. године (�Службени 
гласник РС�, број 115/06), на Обрасцу ПЛ � Извештај о извршеним 
расходима за плате у месецу ___________ 2007. године (у даљем тексту: 
Образац ПЛ - преузмите), који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део.  
 

Члан 3. 
 

 У Образац ПЛ подаци се уносе према групама, односно 
категоријама корисника буџета наведеним под (1)-(7) у колони 1, на 
следећи начин: 
 1) у колону 2 уносе се подаци о извршеним расходима за плате из 
буџета локалних власти, извор 01, а за месне заједнице и из сопствених 
прихода ако су то приходи који у 2007. години постају приходи буџета 
општине (града), за септембар 2006. године са економских 
класификација 411 � Плате и додаци запослених и 412 � Социјални 
доприноси на терет послодавца; ако нису извршени расходи за плате за 



септембар 2006. године, у ову колону уносе се подаци о извршеним 
расходима за плате, извор 01, за последњи месец у 2006. години за који 
је извршен расход за плате за корисника буџета; у овој колони у пољу 
које припада називу групе, односно категорије корисника под (1)-(7) из 
колоне 1 уписује се назив месеца за који се дају подаци о извршеним 
расходима за плате из извора 01 у колони 2 (септембар или други месец 
2006. године за који је извршен последњи расход за плате у 2006. 
години); 
 2) у колоне 3, 4 и 5 уносе се подаци о броју запослених код 
корисника средстава буџета локалних власти на неодређено и одређено 
време у месецу из колоне 2, при чему у овај број не улазе запослени на 
одређено време у циљу замене одсутног запосленог (због боловања и 
др.); 
 3) у колону 6 уносе се подаци о маси средстава за плате у 2007. 
години код корисника буџета планираних одлуком о буџету, односно 
одлуком о привременом финансирању, извор 01; 
 4) у колону 7 уноси се износ извршених расхода за плате, извор 
01, код корисника буџета од 1. јануара 2007. године закључно са 
извршеним расходима за плате у месецу који претходи подношењу 
извештаја; 
 5) у колону 8 уноси се износ извршених расхода за плате, извор 
01, код корисника буџета у месецу који претходи подношењу извештаја; 
 6) у колоне 9, 10 и 11 уносе се подаци о броју запослених код 
корисника буџета на неодређено и одређено време у месецу из колоне 8, 
при чему у овај број не улазе запослени на одређено време у циљу 
замене одсутног запосленог (због боловања и др.); 
 7) у колону 12 ставља се напомена у погледу месеца и делова, 
односно дела расхода за плате који је извршен, извор 01, у месецу који 
претходи подношењу извештаја (на пример: I део за јануар 2007. године; 
исплата за цео јануар 2007. године; коначна исплата за јануар 2007. 
године и I део за фебруар 2007. године и сл.); 
 8) у колону 13 уносе се подаци о исплаћеним расходима за плате 
из свих извора финансирања за септембар или други месец 2006. године 
за који је исплаћен последњи расход за плате у 2006. години; 
 9) у колону 14 уносе се подаци о исплаћеним расходима за плате 
из свих извора финансирања у 2007. години. 
 У случају кад постоје нови корисници, подаци за њих исказују се 
само у редовима који се односе на те кориснике, а који су наведени у 
колони 1 под (6) Нови корисници буџета. 
 Подаци у колони 1 под (8) Износ прекорачења у извршеним 
расходима за плате, извор 01, у 2006. години, уносе се у колону 7. Износ 
прекорачења утврђује се у складу са чланом 19. Закона о буџету 
Републике Србије за 2006. годину (�Службени гласник РС�, бр. 106/05, 
108/05-исправка и 85/06). 
 У колоне 2, 6, 7, 8, 13 и 14 износи се уносе заокружени на хиљаде 
динара, при чему се износ до 500 динара заокружује на 0, а износ преко 
500 динара на 1. 
 
 
 



Члан 4. 
 

 Градови достављају консолидоване извештаје на Обрасцу ПЛ за 
плате корисника средстава буџета града и буџета градских општина.  

 
Члан 5. 

 
 Приликом првог достављања података на Обрасцу ПЛ (до 15. 
фебруара 2007. године), достављају се и: 

1) Образац ПП ОД о извршеним расходима за плате за органе и 
организације локалних власти и за месне заједнице, за септембар 2006. 
године (коначна исплата), а ако није извршен расход за плате за 
септембар -  за последњи месец за који је била исплата у 2006. години, 
оверен од стране Пореске управе; 

2) акти локалних власти којима су утврђени елементи за обрачун и 
исплату плата изабраним и постављеним лицима и запосленима у 
органима и организацијама локалних власти за месец из тачке 1) овог 
става, независно од тога да ли су ови акти објављени у службеном 
гласилу или не; уколико су ови акти објављени у службеном гласилу, 
обавезно се доставља њихова копија из службеног гласила; 

3) подаци о новим корисницима буџета који на дан 31. децембра 
2006. године нису били обухваћени Списком директних и индиректних 
корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и 
организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у 
консолидовани рачун трезора, који чини саставни део Наредбе о Списку 
директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, 
односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, 
који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора (�Службени 
гласник РС�, број 118/05), а постали су корисници буџета локалних 
власти према Наредби о Списку директних и индиректних корисника 
буџетских средстава Републике, односно локалне власти и  организација 
обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора (�Службени гласник РС�, број 117/06); 

4) акт о преузимању запослених од Пореске управе; 
5) доказ да је одлукoм о буџету града, односно општине за 2006. 

годину планирано да се расходи за плате запослених у месним 
заједницама извршавају из сопствених прихода, док је у 2007. години 
планирано да се извршавају из извора 01 (изводи oдлука о буџету за 
2006. годину и oдлука о буџету за 2007. годину). 
 

Члан 6. 
 

 У случају кад су одређени подаци из колона 2 и 12 Обрасца ПЛ 
различити за поједине кориснике буџета у оквиру група, односно 
категорија наведених у колони 1 под (1)-(7), подаци у колонама 2 и 12 
дају се на основу претежног стања за групу, односно категорију, а 
специфичности за поједине кориснике у оквиру такве групе, односно 
категорије корисника дају се у Прилогу Обрасца ПЛ � Додатне напомене 
уз извештај о извршеним расходима за плате у месецу _______ 2007. 
године, у делу под 2. Остале напомене. 



Прилог Обрасца ПЛ одштампан је уз овај правилник и чини његов 
саставни део.  
 

Члан 7. 
 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у �Службеном гласнику Републике Србије�. 
 

Број 400-219/2007-001-013 
У Београду, 12. фебруар 2007. године 
 
 

       У ВРШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА 
МИНИСТРА ФИНАНСИЈА,  

                                                                               МИНИСТАР  
 
               др Милан Париводић 

 
 
 
 
 


