
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ 

Члан 1.  

У Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02 и 
87/02), у члану 1. став 3. мења се и гласи: 

"Овим законом оснива се Управа за трезор, као орган управе у 
саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), уређује 
њена надлежност и организација и утврђује обавеза оснивања трезора 
локалних власти." 

У ставу 6. речи: "и економије" бришу се. 

Члан 2. 

У члану 2. тачка 4) мења се и гласи: 

"4) Финансијски план је акт директног, односно индиректног 
корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног 
социјалног осигурања, који садржи процену обима примања и издатака 
(укључујући примања и издатке из сопствених прихода) корисника у бруто 
износу за буџетску годину;". 

У тачки 7) после речи: "органи", додају се речи: "месне заједнице, 
јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране локалних власти који 
се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом,". 

Тачка 8) мења се и гласи: 

"8) Апропријација је од стране Народне скупштине, односно 
локалне скупштине, законом о буџету Републике, односно одлуком о буџету 
локалне власти, дато овлашћење Влади Републике Србије (у даљем тексту: 
Влада), односно надлежном извршном органу локалне власти, за трошење 
јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску 
годину, односно износ средстава утврђен у финансијском плану организације 
обавезног социјалног осигурања за одређене намене; стална апропријација је 
апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате 
дуга и датих гаранција;". 

Тачка 9) мења се и гласи: 

"9) Задуживање представља уговарање кредита или емитовање 
државних хартија од вредности, у складу са посебним законом;".  

Тачка 10) мења се и гласи: 

"10) Задуживање због текуће ликвидности представља 
уговарање краткорочних кредита, односно емитовање краткорочних државних 
хартија од вредности за финансирање привремене неликвидности буџета, 
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настале услед неуравнотежених кретања у примањима и издацима током 
извршења буџета;". 

Тачка 11) мења се и гласи: 

"11) Преузимање обавеза представља ангажовање средстава по 
основу правног акта од стране корисника буџетских средстава, за која се, у 
моменту ангажовања, очекује да представљају готовински издатак, непосредно 
или у будућности;". 

Тачка 14) мења се и гласи: 

"14) Консолидовани рачун трезора Републике је обједињени 
рачун средстава корисника средстава буџета Републике и корисника средстава 
организација обавезног социјалног осигурања, који се отвара Републици, а води 
се у Управи за трезор;". 

У тачки 16) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају 
тач. 17) - 30), које гласе: 

"17) Меморандум о буџету је средњорочни макроекономски и 
фискални оквир на основу којег се доносе буџети и финансијски планови 
организација обавезног социјалног осигурања;  

18) Општи биланс је саставни део Меморандума о буџету за 
буџетску годину у оквиру којег се билансирају укупна примања и издаци 
Републике, локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања; 
општи биланс на нивоу града је акт извршног органа града у којем се исказују 
укупна примања и издаци буџета града и буџета градских општина у његовом 
саставу;  

19) Корисници средстава организација обавезног социјалног 
осигурања су организације обавезног социјалног осигурања и корисници 
средстава Републичког завода за здравствено осигурање (здравствене и 
апотекарске установе чији је оснивач Република или локалне власти);  

20) Трансферна средства су средства која се из буџета 
Републике, односно буџета локалне власти преносе корисницима на другом 
нивоу власти и организацијама обавезног социјалног осигурања; 

21) Донација је наменски приход, који се остварује на основу 
уговора између даваоца и примаоца донације; 

22) Државна помоћ је помоћ која се даје из буџета Републике и 
буџета локалне власти, којом се стимулише рад одређених предузећа или 
производња одређених производа принципом селективности, а која се уређује 
посебним законом; 

23) Систем консолидованог рачуна трезора је обједињени 
рачун средстава консолидованих рачуна трезора Републике и трезора 
локалних власти, преко којег се врше плаћања између корисника буџетских 
средстава и средстава организација обавезног социјалног осигурања, с једне 
стране и субјеката који нису обухваћени системом консолидованог рачуна 
трезора, с друге стране и обрачунавају међубанкарска плаћања;  
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24) Консолидовани рачун трезора локалне власти је 
обједињени рачун средстава припадајућих корисника буџета локалне власти, 
који се отвара локалним властима, а води се у Управи за трезор;  

25) Подрачун је евиденциони рачун корисника буџетских 
средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног 
осигурања, који се отвара у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а води се у Управи за трезор;  

26) Закон о завршном рачуну буџета Републике је акт којим 
Народна скупштина, за сваку буџетску годину, утврђује укупно остварена 
примања и сопствене приходе корисника средстава буџета Републике, издатке 
буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета Републике 
и финансијски резултат буџета Републике; 

27) Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти је акт 
којим локална скупштина за сваку буџетску годину утврђује укупно остварена 
примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти, 
издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета 
локалне власти и финансијски резултат буџета локалне власти; 

28) Одлука о завршном рачуну организација обавезног 
социјалног осигурања је акт којим надлежни орган организације обавезног 
социјалног осигурања за сваку буџетску годину утврђује укупно остварена 
примања и издатке организације обавезног социјалног осигурања, сопствене 
приходе и издатке из сопствених прихода, као и финансијски резултат 
организације обавезног социјалног осигурања; 

29) Консолидовани извештај града је консолидовани извештај 
завршног рачуна буџета града и завршних рачуна буџета градских општина у 
његовом саставу, који израђује орган надлежан за послове финансија града и 
подноси Управи за трезор; 

30) Консолидовани извештај Републике је консолидовани 
извештај завршног рачуна буџета Републике, завршних рачуна организација 
обавезног социјалног осигурања, консолидованог извештаја Републичког 
завода за здравствено осигурање, завршних рачуна јединица територијалне 
аутономије, завршних рачуна општина и консолидованих извештаја градова, 
који Влада доставља Народној скупштини ради информисања." 

Члан 3. 

У члану 7. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

"Уколико се извршавањем средстава која се из буџета Републике 
преносе другим нивоима власти угрози извршавање Уставом и посебним 
законима утврђених обавеза Републике, министар може привремено да смањи, 
односно обустави средства која се преносе другим нивоима власти и о томе 
одмах обавештава Владу." 

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7. 
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Члан 4. 

У члану 8. став 2. реч: "Југославије" замењује се речју: "Србије". 

У ставу 4. тачка 1) после речи: "осигурања" бришу се запета и 
речи: "са којег се плаћање може вршити само ако је одобрено буџетом, односно 
финансијским планом". 

У ставу 5. речи: "јавна плаћања" замењују се речју: "трезор". 

После става 9. додаје се нови став 10, који гласи: 

"Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да по 
извршеном инвестирању средстава из става 9. овог члана о томе обавести 
Управу за трезор." 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 11, после речи: 
"средстава" додаје се реч: "Републике". 

После досадашњег става 11, који постаје став 12, додаје се нови 
став 13, који гласи: 

"Директни и индиректни корисник буџетских средстава локалних 
власти обавезан је да по извршеном инвестирању средстава из ст. 9. и 12. овог 
члана о томе обавести припадајући трезор локалне власти, који ће о томе 
обавестити Управу за трезор." 

Досадашњи став 12. постаје став 14. 

У досадашњем ставу 13, који постаје став 15, речи: "8 – 12." 
замењују се речима: "8 – 14."  

Досадашњи став 14. постаје став 16. 

Члан 5. 

Члан 13. мења се и гласи: 

"Члан 13. 

Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит је разлика између 
укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине. 

Примарни суфицит, односно примарни дефицит је буџетски 
суфицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика 
између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата). 

Укупни фискални резултат (по Government Finance Statistic – 
Статистика државних финансија) је буџетски суфицит, односно буџетски 
дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих 
кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и 
набавке финансијске имовине. 
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Консолидовани суфицит, односно консолидовани дефицит је 
разлика између консолидованих јавних прихода и примања остварених по 
основу продаје нефинансијске имовине и консолидованих јавних расхода и 
издатака за набавку нефинансијске имовине. Консолидација се врши између 
различитих нивоа власти (Република, локалне власти и организације обавезног 
социјалног осигурања), уз искључивање међусобних трансфера различитих 
нивоа власти и укључивање доприноса за социјално осигурање наплаћених од 
сектора привреде." 

Члан 6. 

После члана 13. додаје се члан 13а, који гласи: 

"Члан 13а 

Износ буџетског суфицита и начин његовог распоређивања 
утврђује се законом о буџету Републике, односно одлуком о буџету локалне 
власти. 

Износ буџетског дефицита и начин његовог финансирања 
утврђује се законом о буџету Републике, односно одлуком о буџету локалне 
власти. 

Консолидовани суфицит, односно консолидовани дефицит 
утврђује се у консолидованом извештају Републике и саставни је део 
Меморандума о буџету." 

Члан 7. 

У члану 14. став 1. тачка 1) алинеја 4. речи: ", као и предлог 
оквира у којем локалне власти могу учествовати у приходима од републичких 
пореза" бришу се. 

Алинеја 6. мења се и гласи:  

"1. октобар – Влада, на предлог министра, усваја ревидирани 
Меморандум о буџету, узимајући у обзир после 30. априла ажурирани 
макроекономски оквир;". 

У ставу 1. тачка 2) алинеја 3. речи: "15. септембар" замењују се 
речима: "15. октобар", а у алинеји 4. речи: "5. октобар" замењују се речима: "1. 
новембар". 

Алинеја 5. мења се и гласи:  

"20. децембар - локална скупштина доноси буџет локалне 
власти;". 

Члан 8. 

У члану 16. став 2. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком и 
запетом и додају тач. 5), 6) и 7), које гласе: 

"5) општи биланс Републике Србије; 
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6) консолидовани општи биланс Републике, којим се врши 
искључивање међусобних трансфера различитих нивоа власти (републичког, 
локалног и организација обавезног социјалног осигурања), при чему се узимају 
у обзир доприноси за социјално осигурање наплаћени од сектора привреде; 

7) консолидовани извештај Републике."  

Члан 9.  

У члану 24. став 6. мења се и гласи: 

"Надлежни извршни орган локалне власти утврђује предлог 
буџета локалне власти и обавезно га доставља локалној скупштини, у року 
утврђеном буџетским календаром." 

Члан 10. 

У члану 26. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

"Суфицит утврђен у предлогу буџета Владе, односно надлежног 
извршног органа локалне власти не може се користити за повећање издатака 
предложених буџетом." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 11. 

Члан 27. мења се и гласи: 

"Члан 27. 

Буџет Републике, ревидирани Меморандум о буџету и 
финансијски планови организација обавезног социјалног осигурања објављују 
се у “Службеном гласнику Републике Србије”.  

Буџети локалних власти објављују се у службеним гласилима 
локалних власти." 

Члан 12.  

У члану 34. став 1. после речи: "Директни" додају се речи: "и 
индиректни". 

Члан 13. 

Члан 35. мења се и гласи: 

"Члан 35. 

Обавезе које преузима директни, односно индиректни корисник 
буџетских средстава морају одговарати апропријацији одобреној за ту намену 
том кориснику за буџетску годину." 
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Члан 14. 

После члана 35. додају се наслов изнад члана и члан 35а, који 
гласе: 

"Страна средства плаћања 

Члан 35а 

Корисник буџетских средстава Републике, средстава 
организације обавезног социјалног осигурања и корисник буџетских средстава 
локалне власти може имати девизни рачун само код Народне банке Србије, 
осим ако посебним законом или међународним уговором није друкчије 
прописано.  

Изузетно, министар може одобрити кориснику из става 1. овог 
члана отварање девизног рачуна код овлашћене банке за плаћања која не могу 
да се изврше преко Народне банке Србије, ако то захтева специфичност 
послова тог корисника. 

На куповину и продају страних средстава плаћања, на плаћање, 
наплаћивање и пренос у страним средствима плаћања у којима учествују 
корисници из става 1. овог члана, примењују се одредбе закона којим се уређује 
девизно пословање.  

Народна банка Србије обезбеђује податке о стању страних 
средстава плаћања на рачунима корисника из става 1. овог члана.  

Податке из става 3. овог члана Народна банка Србије доставља 
Управи за трезор месечно, односно по захтеву корисника или Управе за 
трезор." 

Члан 15. 

У члану 36. став 1. после речи: "директни" додају се речи: "и 
индиректни". 

У ставу 2. после речи: "Директни" додају се речи: "и индиректни". 

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

"Принудна наплата која се односи на корисника буџетских 
средстава, а у основу за принудну наплату је наведен рачун извршења буџета, 
може се спровести до износа 50% укупног обима средстава опредељеног том 
буџетском кориснику, на терет његове апропријације, чије ће се извршење 
обављати сукцесивно, према динамици извршења буџета (месечне квоте)." 

Досадашњи ст. 4 – 9. бришу се.  

Члан 16. 

У члану 40. став 3. речи: "између савезног буџета и буџета 
Републике или" бришу се.  
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У ставу 3. речи: "јавна плаћања" замењују се речју: "трезор".  

У ставу 4. речи: "Савезне управе царина" замењују се речима: 
"органа надлежног за послове царина", а речи: "на промет" бришу се. 

Члан 17. 

У члану 41. став 4. речи: "се обим пословања или овлашћења 
директног корисника буџетских средстава из става 1. овог члана смањи или 
директни" бришу се.  

Члан 18. 

У члану 48. додаје се став 5, који гласи: 

"Изузетно од одредаба ст. 1 - 4. овог члана, средства текуће 
резерве буџета Републике могу се користити и за извршавање обавеза буџета 
локалне власти услед смањеног обима примања буџета локалне власти." 

Члан 19. 

Члан 49. мења се и гласи: 

"Члан 49. 

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која 
се исказује као посебна апропријација.  

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на 
име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица 
ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка 
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, 
који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих 
размера. 

У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 1,5% 
укупних прихода за буџетску годину. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси 
Влада, на предлог министра, односно надлежни извршни орган локалне власти, 
на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.  

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве 
доставља се Народној скупштини, односно локалној скупштини, уз завршни 
рачун буџета." 

Члан 20.  

У члану 50. ст. 1. и 2. после речи: "директног" додају се запета и 
речи: "односно индиректног". 
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У ставу 3. после речи: "директног" додају се запета и речи: 
"односно индиректног", а после речи: "директном" додају се запета и речи: 
"односно индиректном". 

Члан 21. 

У члану 55. став 2. тачка 3) подтачка (3) реч: "Југославије" 
замењује се речју: "Србије".  

Члан 22.  

У члану 61. став 1. после речи: "сопствених трансакција" додају се 
запета и речи: "а у оквиру својих овлашћења". 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

"Индиректни корисник буџетских средстава и корисник средстава 
организације обавезног социјалног осигурања одговоран је за рачуноводство 
сопствених трансакција ." 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, тачка на крају брише 
се и додају речи: "и корисника средстава организација обавезног социјалног 
осигурања." 

Члан 23. 

У члану 64. став 1. мења се и гласи: 

"Поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна 
корисника буџетских средстава и средстава организација обавезног социјалног 
осигурања и завршних рачуна буџета Републике и буџета локалних власти 
извршава се према следећем календару: 

28. фебруар – индиректни корисници буџетских средстава 
припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га 
надлежним директним корисницима буџетских средстава; 

28. фебруар – корисници средстава Републичког завода за 
здравствено осигурање припремају завршни рачун за претходну буџетску 
годину и подносе га Републичком заводу за здравствено осигурање;  

31. март – директни корисници буџетских средстава припремају 
годишњи извештај и подносе Управи за трезор, односно локалном органу 
управе надлежном за финансије, а директни корисници буџетских средстава 
који у својој надлежности имају индиректне кориснике буџетских средстава 
контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја и састављају 
консолидовани годишњи извештај који подносе Управи за трезор, односно 
локалном органу управе надлежном за финансије;  

31. март – организације обавезног социјалног осигурања 
припремају одлуке о завршним рачунима финансијских планова организација 
обавезног социјалног осигурања и подносе Управи за трезор, а Републички 
завод за здравствено осигурање контролише, сравњује податке из завршних 
рачуна корисника средстава који се налазе у његовој надлежности, консолидује 
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податке и саставља консолидовани годишњи извештај који подноси Управи за 
трезор;  

15. мај – Министарство припрема нацрт закона о завршном 
рачуну буџета Републике и заједно са одлукама о завршним рачунима 
финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања подноси 
Влади;  

15. мај – локални орган управе надлежан за финансије припрема 
нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и подноси надлежном 
извршном органу локалне власти; 

1. јун – надлежни извршни орган локалне власти доставља 
локалној скупштини предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти; 

15. јун – локални орган управе надлежан за финансије подноси 
Управи за трезор одлуку o завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од 
стране локалне скупштине, изузев локалних органа управе надлежних за 
послове финансија градских општина у саставу града, који своје одлуке о 
завршним рачунима буџета достављају граду; 

20. јун – локални орган управе надлежан за послове финансија 
града саставља консолидовани извештај града и подноси Управи за трезор; 

1. јул – Влада доставља Народној скупштини предлог закона о 
завршном рачуну буџета Републике и одлуке о завршним рачунима 
финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања; 

1. август - Министарство саставља консолидовани извештај 
Републике и доставља Влади; 

30. септембар – Влада доставља Народној скупштини 
консолидовани извештај Републике, ради информисања." 

Члан 24. 

Назив Главе VIII. мења се и гласи: "VIII. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР". 

Члан 25. 

У члану 73. став 1. речи: "Послове трезора обавља Министарство, 
односно локални орган управе надлежан за финансије, вршењем следећих 
функција" замењују се речима: "Управа за трезор обавља следеће послове, и 
то". 

Тачка 1) мења се и гласи: 

"1) финансијско планирање, које обухвата: 

(1) пројекције и праћење прилива на систему консолидованог 
рачуна трезора и на рачуну трезора Републике и захтеве за извршавање 
издатака; 

(2) дефинисање тромесечних и месечних квота преузетих 
обавеза и плаћања;". 
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У тачки 2) после речи: "готовинским средствима" додаје се реч: 
"Републике". 

У тачки 3) речи: "управљање процесима" замењују се речима: 
"предлагање поступака". 

Тачка 6) мења се и гласи:  

"6) успостављање финансијског информационог система, који 
обухвата директне и индиректне кориснике буџетских средстава, као и систем 
јавних прихода и јавних расхода (стални информациони систем) и управљање 
тим системом;". 

После тачке 6) додају се тач. 7) – 10), које гласе: 

"7) послове у вези јавних плаћања који обухватају вођење 
евиденција и обављање послова у оквиру система консолидованог рачуна 
трезора, и то: 

(1) вођење списка директних и индиректних корисника средстава 
буџета Републике и буџета локалних власти, као и корисника средстава 
организација обавезног социјалног осигурања и друге регистре утврђене 
посебним прописима; 

(2) отварање и вођење евиденција о уплатним рачунима јавних 
прихода; 

(3) распоређивање уплаћених јавних прихода на одговарајуће 
подрачуне различитих нивоа власти, у складу са законом; 

(4) вођење подрачуна директних и индиректних корисника 
буџетских средстава Републике и локалних власти, као и корисника средстава 
организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора; 

(5) вођење других рачуна, у складу са законом и другим 
прописима; 

(6) пријем, контрола и обрада налога за плаћања директних и 
индиректних корисника буџетских средстава Републике и локалних власти, као 
и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, који су 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора; 

(7) издавање налога за плаћања на терет подрачуна директних и 
индиректних корисника буџетских средстава Републике и локалних власти, као 
и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, који су 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу закона и 
добијених овлашћења, на основу судских и других извршних наслова, исправке 
грешака и наплате услуга; 

(8) обављање готовинских исплата директних и индиректних 
корисника буџетских средстава Републике и локалних власти, као и корисника 
средстава организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у 
систем консолидованог рачуна трезора; 

(9) пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања 
обавеза по основу јавних прихода; 

(10) пријем, контрола и обрада годишњих извештаја корисника 
средстава, у складу са законом и другим прописима; 
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(11) вођење фискалне статистике, у складу са прописом који 
доноси министар; 

(12) праћење ликвидности директних и индиректних корисника 
буџетских средстава Републике и локалних власти, као и корисника средстава 
организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора и давање података о томе, сагласно важећим 
прописима; 

8) обрада личних примања запослених, која обухвата: 

(1) обраду зарада, накнада зарада и осталих личних примања 
запослених; 

(2) одржавање и чување базе података о запосленима и личним 
примањима запослених; 

9) праћење и контрола активности јавних предузећа, која 
обухвата: 

(1) праћење процеса реструктурирања јавних предузећа, у складу 
са споразумима закљученим са међународним финансијским институцијама; 

(2) учешће у припреми смерница за израду стратешког плана; 

(3) прописивање смерница за израду пословног плана; 

(4) анализу кварталних извештаја; 

(5) праћење кретања масе зарада; 

(6) израду извештаја за потребе комисије надлежне за 
реструктурирање; 

10) евидентирање и праћење државне помоћи." 

Члан 26. 

Назив Главе VIIIа: "VIIIа Управа за јавна плаћања" брише се.  

Члан 27. 

У члану 73а ст. 1. и 2. речи: "јавна плаћања" замењују се речју: 
"трезор". 

Члан 28. 

У члану 73б ст. 1. и 2. речи: "јавна плаћања" замењују се речју: 
"трезор". 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

"Директор Управе за трезор може да има заменика."  

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: "јавна плаћања" 
замењују се речју: "трезор". 
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У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: "јавна плаћања", 
на свим местима, замењују се речју: "трезор".  

Члан 29. 

Наслов изнад члана 73в и члан 73в бришу се.  

Члан 30. 

У члану 73г тачка на крају замењује се запетом и додају речи: "као 
и остала питања од значаја за функционисање трезора." 

Члан 31. 

Наслов изнад члана 73д и члан 73д мењају се и гласе: 

"Располагање средствима 

Члан 73д 

Налози за чије плаћање нису обезбеђена средства, евидентирају 
се и извршавају према времену пријема, ако законом није друкчије одређено. 

Министар ближе уређује поступак за извршење налога за 
плаћање из става 1. овог члана." 

Члан 32. 

У члану 73ђ речи: "јавна плаћања" замењују се речју: "трезор".  

Члан 33. 

У члану 73е став 3. брише се. 

Члан 34. 

У члану 73ж речи: "Управа за јавна плаћања" замењују се речима: 
"Управа за трезор наплаћује накнаду за услуге извршених јавних плаћања и". 

Члан 35. 

Наслов изнад члана 73з и члан 73з бришу се.  

Члан 36. 

У члану 73и став 1. мења се и гласи: 

"Средства за рад Управе за трезор могу се обезбедити и у буџету 
Републике." 

У ст. 2. и 3. речи: "јавна плаћања" замењују се речју: "трезор".  
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Члан 37. 

После члана 73и додају се наслов изнад члана и члан 73ј, који 
гласе: 

"Трезор локалне власти 

Члан 73ј 

Трезор локалне власти обавља следеће послове, и то: 

1) финансијско планирање, које обухвата: 

(1) пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун 
трезора локалне власти и захтеве за извршавање издатака; 

(2) дефинисање тромесечних и месечних квота преузетих 
обавеза и плаћања; 

2) управљање средствима на консолидованом рачуну трезора 
локалне власти на који се уплаћују примања и са којег се врше плаћања из 
буџета, које обухвата: 

(1) управљање ликвидношћу; 

(2) управљање финансијским средствима; 

3) управљање дугом, које обухвата: 

(1) управљање преговорима о задуживању; 

(2) вођење евиденције о дугу; 

(3) управљање примањима од задуживања; 

4) буџетско рачуноводство и извештавање, које обухвата: 

(1) обраду плаћања и евидентирање примања; 

(2) вођење пословних књига; 

(3) финансијско извештавање; 

(4) припрему и израду свих извештаја и израду завршног рачуна 
буџета локалне власти, као и израду консолидованог извештаја завршног 
рачуна буџета града; 

5) контролу расхода, која обухвата управљање процесима 
одобравања преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и 
одобравање плаћања на терет буџетских средстава; 

6) праћење кретања масе зарада у јавним предузећима на нивоу 
тог трезора и достављање извештаја Министарству." 

Члан 38. 

После члана 73ј додају се наслов изнад члана и члан 73к, који 
гласе: 
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"Привремена обустава преноса средстава 

Члан 73к 

Уколико надлежни орган локалне власти не достави 
Министарству извештаје и акте у складу са овим законом, министар може 
привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике, 
до момента достављања тражених извештаја и аката." 

Члан 39. 

У члану 74. речи: "2.000 до 20.000" замењују се речима: "5.000 до 
50.000". 

У тачки 2) речи: "19, 20, 22. и 23." замењују се речима: "13а, 19, 
20, 22, 23, члана 24. став 6. и члана 32." 

У тачки 7) речи: "о рачуноводству и извештавању из" замењују се 
речима: "члана 8. ст. 10. и 13. и".  

У тачки 8) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје 
тачка 9), која гласи: 

"9) ако не поступи по одредби члана 73к овог закона." 

Члан 40. 

У члану 80. после речи: "буџета" додаје се реч: 
"Републике".Додаје се став 2, који гласи: 

"До установљавања врховне екстерне ревизорске институције, 
скупштина локалне власти ће одлучити о ангажовању ревизора са 
одговарајућим квалификацијама за обављање екстерне ревизије завршног 
рачуна буџета локалне власти." 

Члан 41. 

Актом министра надлежног за послове финансија утврдиће се рок 
до кога се могу вршити плаћања са подрачуна корисника буџетских средстава и 
средстава организација обавезног социјалног осигурања са којих се на дан 
ступања на снагу овог закона врше плаћања. 

Члан 42. 

Управа за трезор почеће са радом 1. августа 2005. године. 

Одредбе овог закона којима се стављају ван снаге одредбе 
Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02 и 87/02 – у даљем 
тексту: Закон), a које се односе на оснивање и делокруг Управе за јавна 
плаћања и Министарства финансија – Сектора за трезор примењиваће се од 
дана почетка рада Управе за трезор. 

До почетка рада Управе за трезор, Управа за јавна плаћања и 
Министарство финансија – Сектор за трезор, у оквиру свог делокруга, 
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наставиће да обављају послове утврђене Законом и другим прописима који 
важе на дан ступања на снагу овог закона, а које према одредбама овог закона 
обавља Управа за трезор.  

До почетка рада Управе за трезор, Управа за јавна плаћања и 
Министарство финансија – Сектор за трезор, обављаће и послове који се овим 
законом стављају у надлежност Управе за трезор. 

Члан 43. 

Даном почетка рада Управе за трезор престаје са радом Управа 
за јавна плаћања. 

До дана почетка рада Управе за трезор, министар надлежан за 
послове финансија ускладиће са овим законом Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Министарству финансија. 

Члан 44. 

Даном почетка рада, Управа за трезор преузеће запослене и 
наставити да користи опрему и друга средства за рад која на дан почетка рада 
Управе за трезор користе Управа за јавна плаћања и Министарство финансија 
– Сектор за трезор. 

Члан 45.  

Одредбе чл. 12. и 13. и члана 15. ст. 1. и 2. овог закона 
примењиваће се после успостављања сталног информационог система Управе 
за трезор из члана 25. овог закона. 

Члан 46. 

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

 


