
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 и 

73/10), члан 7. став 1. брише се. 

Досадашњи ст. 2-4. постају ст. 1-3. 

Досадашњи став 5, који постаје став 4, мења се и гласи: 

„Уколико се извршавањем средстава која се из буџета Републике Србије 
преносе другим нивоима власти или организацијама за обавезно социјално 
осигурање угрози извршавање Уставом и посебним законима утврђених 
обавеза Републике Србије, Влада, на предлог министра надлежног за послове 
финансија (у даљем тексту: министар) може привремено да смањи, односно 
обустави средства која се преносе другим нивоима власти или организацијама 
за обавезно социјално осигурање.” 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

Члан 2. 
У члану 27е став 3. после речи: „расхода” додају се речи: „и издатака”. 

Ст. 18, 19, 20. и 21. мењају се и гласе:  

„Појединачне плате и пензије у децембру 2010. године повећаће се за 
2%.  

У априлу 2011. године, плате и пензије ускладиће се стопом раста 
потрошачких цена у претходна три месеца. 

У октобру 2011. године, плате и пензије ускладиће се збиром стопе раста 
потрошачких цена у претходних шест месеци и половине стопе реалног раста 
БДП у претходној години, уколико је тај раст позитиван. 

У априлу 2012. године, плате и пензије ускладиће се збиром стопе раста 
потрошачких цена у претходних шест месеци и половине стопе реалног раста 
БДП у претходној години, уколико је тај раст позитиван.” 

После става 21. додају се нови ст. 22. и 23, који гласе: 

„У октобру 2012. године, плате и пензије ускладиће се стопом раста 
потрошачких цена у претходних шест месеци. 

Усклађивање плата и пензија у 2011. и 2012. години примењује се на 
обрачун и исплату за наведени месец.” 

Досадашњи ст. 22. и 23, који постају ст. 24. и 25, мењају се и гласе: 

„У периоду од 2013. до 2015. године, маса средстава за плате ускладиће 
се збиром стопе раста потрошачких цена предвиђене за текућу буџетску годину 
и половине стопе реалног раста БДП у претходној години, уколико је тај раст 
позитиван. 

У периоду од 2013. до 2015. године, просечне пензије ускладиће се 
збиром стопе раста потрошачких цена и дела стопе реалног раста БДП из 
претходне године изнад 4%.” 

Досадашњи ст. 24-27. постају ст. 26-29. 
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Додаје се став 30, који гласи: 

„Примена посебних фискалних правила не може да угрози општа 
фискална правила утврђена у складу са овим законом.” 

Члан 3. 
У члану 44. став 1, после речи: „максимума” додају се речи: „укупног 

фискалног”. 

У ст. 2. и 3. и ставу 4, на оба места, после речи: „расхода” додају се 
речи: „и издатака”. 

Члан 4. 
У члану 61. став 7. речи: „расхода у износу од 5% вредности 

апропријације за расход”, замењују се речима: „расхода и издатка у износу од 
5% вредности апропријације за расход и издатак”. 

У ставу 10. речи: „расхода у износу од 5% вредности апропријације за 
расход”, замењују се речима: „расхода и издатка у износу од 5% вредности 
апропријације за расход и издатак”. 

Додаје се став 14, који гласи: 

„У обрачун максимално могућег износа средстава текуће буџетске 
резерве утврђеног овим законом на годишњем нивоу не укључује се износ 
средстава настао као последица примене става 1, у делу који се односи на 
пренос овлашћења, и ст. 4. и 5. овог члана.” 

Члан 5. 
После члана 4. додају се нови чл. 4а, 4б и 4в, који гласе: 

„Члан 4а 

У члану 92њ после става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„Председник Фискалног савета и чланови Фискалног савета имају право  
на накнаду у висини њима припадајуће основне плате из ст. 1. и 2. овог члана, 
уколико нису у радном односу у Фискалном савету."  

Члан 4б 

У члану 92о после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Врховни специјални саветник има право на накнаду у висини њему 
припадајуће основне плате из става 1. овог члана, уколико није у радном односу 
у Фискалном савету.“ 

   Члан 4в 

У члану 92р у ставу 4. број: „5.“ замењује се бројем: „3.“. 

После става 4. додаје се став 5, који гласи: 

 „Специјални саветник има право на накнаду у висини њему припадајуће 
основне плате из става 3. овог члана, уколико није у радном односу у 
Фискалном савету.“ 

Члан 6. 
У члану 2. тачка 26) речи: „прихода и расхода” замењују се речима: 

„прихода и примања и расхода и издатака”.  

У тачки 29) речи: „прихода и укупних расхода” замењују се речима: 
„прихода и примања и укупних расхода и издатака”.  
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У тачки 36) после речи: „расходима” додају се речи: „и издацима”. У 
тачки 37) реч: „расход” замењује се речју: „трошак”. У тачки 50) речи: 
„извршавању расхода” замењују се речима: „извршавању расхода и издатака”.  

У тачки 51) после речи: „расходи”, на оба места, додају се речи: „и 
издаци”. У тач. 52), 53) и 54) речи: „и расходе из сопствених прихода” замењују 
се речима: „и расходе и издатке из сопствених прихода”.  

У члану 5. ст. 6. и 7, члану 47. ст. 1. и 2, члану 56. став 7, члану 70. став 
2. и члану 101. тачка 4) после речи: „расхода”, на свим местима, додају се речи: 
„и издатака”.  

У члану 46. став 5. после речи: „планираних расхода” додају се речи: „и 
издатака”, а после речи: „распоређени расходи” додају се речи: „и издаци”.  

У ставу 10. после речи: „расхода” додају се речи: „и издатака”. 

У члану 50. став 2. после речи: „расходе” додају се речи: „и издатке”. 

У члану 52. после речи: „расход” у датом падежу додају се речи: „и 
издатак” у одговарајућем падежу.  

У члану 53. став 1. и члану 103. тачка 1) после речи: „расхода” додају се 
речи: „и издатка”. 

У члану 58. став 1. после речи: „расход” додају се речи: „и издатак”. 

У члану 62. став 1. после речи: „расходи” у датом падежу додају се речи: 
„и издаци” у одговарајућем падежу.  

У члану 63. став 1. речи: „прихода и расхода” замењују се речима: 
„прихода и примања и расхода и издатака”. 

У ставу 3. после речи: „расхода” додају се речи: „и издатака”. 

У члану 64. став 1. после речи: „расходи” додају се речи: „и издаци”. 

У члану 93. тачка 3) после речи: „расхода” додају се речи: „и издатака”.  

У тачки 5) подтачка (1) речи: „приходе и расходе” замењују се речима: 
„приходе и примања и расходе и издатке”. 

Члан 7. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


