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ЗАКОН 
О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ РАСХОДИМА 

„Службени гласник РС”, бр. 76 од 18. XИИ 1991, 18 од 8. ИИИ 1993, 22. од 19. ИИИ 
1993, (испр.), 37 од 26. В 1993, 67 од 30. ВИИИ 1993, 45. од 6. ВИИИ 1994, 42 од 8. 

XИИ 1998, 54 од 22. XИИ 1999, 22 од 31. ИИИ 2001. 

  

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим законом уређује се систем јавних прихода и финансирања јавних расхода 
утврђених Уставом и законом за које се средства обезбеђују из јавних прихода. 

Члан 2. 

Законом се могу уводити само они јавни приходи који су установљени овим законом. 

Порески подстицаји (ослобођења, олакшице, порески кредити и др.), као и остали 
елементи система и политике јавних прихода установљених на основу овог закона, 
могу се уводити само законима којима се уводи одговарајуши јавни приход. 

Члан 3. 

Јавни расходи се финансирају преко буџета: Републике, аутономне покрајине, општине, 
града Београда, града и преко организација обавезног социјалног осигурања. 

Јавни расходи за које се средства обезбеђују у буџету могу се финансирати непосредно 
из буџета, преко буџетских фондова и посебних рачуна у складу са посебним законима. 

Члан 3а* 

Јавни приходи и јавни расходи којима се финансирају права и дужности Републике, 
послови и задаци* аутономне покрајине** општине, града, односно града Београда и 
јавни приходи и јавни расходи организација обавезног социјалног осигурања утврђују 
се у складу са општим билансом јавних прихода и јавних расхода Републике.* 

Општи биланс из става 1. овог члана утврђује Влада Републике Србије (у даљем тексту: 
Влада).*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

** „Службени гласник РС”, број 22/2001. 



Члан 4. 

За своје обавезе Република, аутономна покрајина, општина, град и организација 
обавезног социјалног осигурања из члана 3. овог закона одговара средствима којима 
располаже. 

За обавезе Републике, аутономне покрајине, општине, града и организације обавезног 
социјалног осигурања не може се спороводити принудно извршење на средствима која 
су неопходна за рад њихових органа и јавних служби и за остваривање права по основу 
обавезног социјалног осигурања. 

Члан 5. 

Орган који доноси пропис или општи акт којим се стварају обавезе за буџет, односно за 
организације обавезног социјалног осигурања утврђује да ли су за извршавање тих 
нових обавеза обезбеђена средства на основу биланса јавних прихода и биланса веш 
утврђених јавних расхода у буџету, односно у финансијском плану. 

Члан 6. 

Општина која не може из прихода који јој по овом закону припадају да финансира 
извршавање послова утврђених Уставом и законом, Република обезбеђује допунска 
средства под условима и мерилима одређеним посебним законом. 

II. ЈАВНИ ПРИХОДИ 

Члан 7. 

Јавним приходима у смислу овог закона сматрају се приходи којима се финансирају 
права и дужности Републике и послови и задаци града Београда и општине утврђени 
Уставом и законом, као и доприноси за обавезно социјално осигурање. 

Члан 8. 

Висина јавних прихода утврђује се законом, односно актом надлежног органа у складу 
са законом.* 

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 9. 

Врсте јавних прихода су: 

1. порези, таксе, накнаде за коришшење добара од општег интереса, јавни зајмови; 

2. доприноси за финансирање обавезног социјалног осигурања; 

3. локални јавни приходи; 

4. остали јавни приходи. 



Члан 10. 

Законом се могу увести следеши порези: 

1. порез на добит предузеша* 

2. порез на доходак грађана; 

3. порез на имовину; 

4. порез на наслеђе и поклон; 

5. порез на пренос апсолутних права;** 

6. порез на промет; 

7. акцизе;  

8. порез на употребу, држање и ношење одређених добара;*** 

9. порез на финансијске трансакције;*** 

10. порез на фонд зарада.*** 

   

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

** „Службени гласник РС”, број 45/94. 

*** „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 11. 

Законом се могу увести следеше таксе: 

1. административне таксе; 

2. судске таксе; 

3. комуналне таксе; 

4. регистрационе таксе. 

Члан 12. 

Законом се могу увести следеше накнаде за коришшење добара од општег интереса: 

1. накнаде за коришшење воде; 



2. накнаде за коришшење шума; 

3. накнаде за коришшење путева; 

4. накнаде за коришшење земљишта; 

5. накнаде за коришшење природног лековитог фактора;* 

6. накнаде за коришшење рудног блага.**  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

** „Службени гласник РС”, број 37/93. 

Члан 13. 

Република прописује законом јавно задуживање ради финансирања јавних расхода. 

Члан 14. 

За обавезно социјално осигурање законом се уводе доприноси за социјално осигурање. 

Доприноси за социјано осигурање плашају се: 

1. из личних примања и других прихода осигураника; 

2. на исплашена лична примања. 

Члан 15. 

Доприноси за социјално осигурање обухватају: 

1. допринос за пензијско и инвалидско осигурање; 

2. допринос за здравствено осигурање; 

3. допринос за осигурање за случај незапослености. 

Члан 16. 

Локални јавни приходи у смислу овог закона су: 

1. самодопринос уведен за територију општине; 

2. локална комунална такса; 

3. покрајинске и општинске административне таксе; 

4. приходи које остваре покрајински и општински органи; 



5. накнада за коришшење градског грађевинског земљишта; 

6. накнада за заштиту и унапређење животне средине.* 

Елементи система локалних јавних прихода уређују се законом.*  

* „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 17. 

Осталим јавним приходима из члана 9. тачка 4. овог закона сматрају се: 

1. новчане казне изречене у кривичном, прекршајном и другом поступку који се води 
пред државним органом; 

2. одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих предмета у 
поступцима из става 1. тачка 1. овог члана; 

3. приходи које својом делатношшу остваре државни органи; 

4. приходи од продаје и давања у закуп, односно на коришшење непокретности и 
покретних ствари у државној својини;* 

5. новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 
скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку.** 

6. приходи од концесионе накнаде;* 

7. приходи остварени од продаје друштвеног капитала предузеша који се 
трансформише и од продаје акција које је предузеше стекло без накнаде у другом 
предузешу, као и од продаје акција стечених својинском трансформацијом;* 

8. приходи остварени од продаје државног капитала предузеша који се трансформише;* 

9. приходи по основу донација.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

** „Службени гласник РС”, број 37/93. 

III. ЈАВНИ РАСХОДИ 

Члан 18. 

Јавни расходи који се финансирају из буџета Републике су: 

1. Уставом и законом утврђени задаци републичких органа; 

2. одбрана и безбедност Републике; 



3. Уставом зајемчена права грађана и законом утврђен општи интерес у областима 
здравствене заштите, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, друштвене 
бриге о деци и других облика социјалне сигурности, образовања, науке, технолошког 
развоја, јавног обавештавања, културе, физичке културе, као и у другим областима које 
су утврђене законом; 

4. обавезе Републике из међународних односа; 

5. допунско финансирање општина које својим приходима не могу да покрију јавне 
расходе утврђене законом; 

6. законом утврђене обавезе Републике у финансирању рада политичких и других 
организација; 

7. законом утврђене обавезе према јавним службама; 

8. законом утврђене мере за усмеравање и подстицање развоја, укључујуши и развој 
недовољно развијених подручја; 

9. законом утврђене обавезе у области заштите и санације од елементарних непогода и 
других ванредних околности; 

10. законом утврђене обавезе у области заштите и унапређења животне средине и 
заштите и унапређивања биљног и животињског света. 

Члан 19. 

Јавни расходи који се финансирају из буџета аутономне покрајине су: 

1. Уставом и законом утврђени задаци органа, организација и служби аутономне 
покрајине; 

2. одређене потребе у складу са законом у областима: културе, образовања, службене 
употребе језика и писма народности, јавног обавештавања, здравствене и социјалне 
заштите, друштвене бриге о деци, заштите и унапређивања животне средине, 
урбанизма и другим областима утврђеним законом; 

3. законом поверени послови аутономној покрајини из оквира права и дужности 
Републике; 

4. обављање других послова утврђених Уставом, законом и статутом аутономне 
покрајине. 

Члан 20. 

Јавни расходи који се финансирају из буџета општине су: 

1. Уставом и законом утврђене потребе и послови за које општини припадају приходи 
на основу овог закона: 



1) Уставом и законом утврђени задаци органа, организација и служби општине; 

2) одређене потребе грађана у складу са законом у области културе, образовања, 
здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, јавног 
обавештавања, занатства, туризма и угоститељства, заштите и унапређивања животне 
средине и у другим областима од непосредног интереса за грађане; 

3) обављање и развој комуналних делатности у складу са законом; 

4) уређивање градског грађевинског земљишта и обезбеђивање коришшења пословног 
простора; 

5) старање о изградњи и одржавању локалних путева, улица и других јавних објеката од 
општинског значаја; 

6) законом поверени послови општини из оквира права и дужности Републике. 

2. Послови утврђени статутом општине за потребе грађана из средстава прикупљених 
њиховим непосредним изјашњавањем у складу са законом. 

Члан 21. 

Јавни расходи који се финансирају из буџета града Београда су: 

1. расходи који се у складу са чланом 20. овог закона финансирају у општини; 

2. законом поверени послови из оквира права и дужности Републике. 

Део јавних расхода из члана 20. овог закона који се финансира из буџета града 
Београда, а који из буџета општина са територије града, утврђује се статутом града. 

Члан 22. 

Јавни расходи који се финансирају преко организација обавезног социјалног осигурања 
су расходи за финансирање права утврђених законом у области: 

1. пензијског и инвалидског осигурања; 

2. здравственог осигурања; 

3. за случај привремене незапослености. 

IV. ПРИПАДНОСТ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

Члан 23. 

За финансирање јавних расхода буџету Републике припадају јавни приходи, и то: 

1. Порези у износу утврђеном Законом о буџету Републике, и то: 



1) порез на промет; 

2) порез на добит предузеша; 

3) порез на доходак грађана; 

4) акциза; 

5) порез на употребу, држање и ношење одређених добара; 

6) порез на финансијске трансакције. 

2. Таксе: 

1) републичке административне таксе; 

2) судске таксе; 

3) регистрационе таксе. 

3. Остали приходи: 

1) новчане казне изречене у кривичном, прекршајном и другом поступку, који се води 
пред државним органом; 

2) одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих предмета у 
кривичном, прекршајном и другом поступку; 

3) приходи које својом делатношшу остварују републички органи и организације; 

4) приходи од акционарског капитала Републике и хартија од вредности; 

5) приходи од продаје непокретности и покретних ствари у државној својини које 
користе државни органи и организације; 

6) приходи од камата на пласмане новчаних средстава и депонованих средстава 
Републике; 

7) приходи од концесионе накнаде; 

8) накнаде за коришшење добара од општег интереса у складу са законом; 

9) приходи остварени од продаје државног капитала; 

10) приходи од давања у закуп, односно на коришшење непокретности у државној 
својини које користе државни органи и организације; 

11) приходи по основу донација.  

* „Службени гласник РС”, број 22/2001. 



Члан 24. 

За финансирање јавних расхода буџету аутономне покрајине припадају јавни приходи, 
и то: 

1. Део прихода од пореза на добит предузеша и пореза на доходак грађана – на 
лична примања, утврђен у Закону о буџету Републике. 

2. Покрајинске административне таксе. 

3. Остали приходи: 

1) приходи од камата на средства аутономне покрајине депонована код банака; 

2) приходи од продаје непокретности и покретних ствари које користе органи 
аутономне покрајине; 

3) приходи од давања у закуп, односно на коришшење непокретности у државној 
својини које користе органи аутономне покрајине; 

4) приходи које својом делатношшу остваре органи аутономне покрајине; 

5) приходи по основу донација; 

6) приходи од продаје акцијског капитала аутономне покрајине.* 

* „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 25. 

За финансирање јавних расхода буџету општине, града* односно граду Београду 
припадају јавни приходи, и то: 

1. Порези: 

1) део пореза на доходак грађана; 

2) порез на имовину;***** 

3) порез на наслеђе и поклоне; 

4) порез на пренос апсолутних права;** 

5) део пореза на промет. 

1а Порез на фонд зарада, у складу са законом.***** 

2. Таксе: 

1) локалне комуналне таксе; 



2) боравишна такса;***** 

3) општинске административне таксе.**** 

3. Остали приходи:**** 

1) накнаде за коришшење градског грађевинског земљишта; 

2) накнаде за изградњу, одржавање и коришшење локалних путева и улица и других 
јавних објеката од општинског значаја; 

3) накнаде за коришшење природног лековитог фактора;* 

4) приходи од камата на средства општина односно града депонована код банака;* 

5) приходи од продаје покретних ствари и**** приходи***** од давања у закуп, 
односно на коришшење непокретности у државној својини које користе органи и 
организације општине, града, односно града Београда у складу са посебним 
законом;**** 

6) приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности;**** 

7) део накнаде за коришшење рудног блага на територији општине;*** 

8) новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 
скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку***; 

9) самодопринос уведен за територију општине;***** 

10) новчана средства остварена од продаје државног капитала јавних предузеша чији је 
оснивач град, односно општина;**** 

11) приходи које својом делатношшу остваре општински органи и организације;**** 

12) приходи по основу донација;**** 

13) накнада за заштиту и унапређење животне средине.***** 

Статутом града Београда утврђује се део прихода из става 1. овог члана који припада 
буџету општине а који буџету града Београда. 

Део прихода од накнаде из става 1. тачка 3. подтачка 7) овог члана који припада буџету 
општине одређује се законом којим се та накнада уводи.*****  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

** „Службени гласник РС”, број 45/94. 

*** „Службени гласник РС”, број 37/93. 



**** „Службени гласник РС”, број 42/98. 

***** „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

!!пагебреак!!  

Члан 26. 

Доприноси за обавезно социјално осигурање из члана 15. овог закона користе се за 
следеше намене: 

1. допринос за социјално осигурање из члана 15. тачка 1. овог закона као приход 
организација за пензијско и инвалидско осигурање; 

2. допринос за социјално осигурање из члана 15. тачка 2. овог закона као приход 
организација за здравствено осигурање; 

3. допринос за социјално осигурање из члана 15. тачка 3. овог закона као приход 
организације за запошљавање. 

Средства из члана 17. тачка 7. овог закона у висини одређеној посебним законом су 
приход Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених и 
Републичког завода за тржиште рада.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

V. БУЏЕТ 

1. Доношење буџета 

Члан 27. 

Буџет Републике, аутономне покрајине, општине и града Београда доноси се за једну 
календарску годину. 

Члан 28. 

Буџет се састоји из општег и посебног дела. 

Општи део буџета садржи: укупан износ прихода; укупан износ расхода, укључујуши и 
текушу буџетску резерву и износ прихода који се издваја у сталну резерву, као и стање 
средстава сталне резерве на крају године која претходи години за коју се буџет доноси; 
биланс прихода и расхода у коме се исказују приходи по врстама а расходи по 
основним наменама; права и дужности органа и организација у извршењу буџета, ако 
та права и дужности нису утврђена другим прописима, као и мере за извршавање 
буџета. 

Посебан део буџета садржи ближи распоред расхода по носиоцима и корисницима (у 
даљем тексту: буџетски корисници) и по наменама за које се распоређени приходи 
користе.*  



* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 29. 

Нацрт буџета саставља орган надлежан за послове буџета у складу са општим билансом 
јавних расхода и прихода. 

Члан 30. 

Предлог за обезбеђење средстава у буџету корисници достављају на захтев 
Министарства финансија, односно органа управе надлежног за послове буџета у року 
одређеном у захтеву.* 

Приходи које буџетски корисници остваре обављањем услуга уз накнаду или којима је 
уступљен део јавних прихода и планирани расходи из тих прихода исказују се посебно 
у предрачуну који достављају уз предлог из става 1. овог члана и узимају се у обзир при 
билансирању обима средстава у буџету.** 

Буџетски корисници, приходе и расходе из става 2. овог члана исказују посебно за 
сваки подрачун у оквиру раздела.**  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

** „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 31. 

Предлог буџета утврђује Влада односно извршни орган аутономне покрајине, општине 
и града Београда. 

Члан 32. 

Брисан је (види члан 6. Закона – 18/93–606). 

Члан 33. 

Буџет се доноси пре почетка године, за коју се доноси. 

Ако се буџет не донесе пре почетка године, финансирање се врши привремено најдуже 
за три месеца. 

Привремено финансирање врши се сразмерно укупно коришшеним средствима у истом 
периоду у буџету за протеклу годину, а највише до једне четвртине укупних прихода 
распоређених буџетом за претходну годину увешаним за планирани раст цена на мало. 

Ако се буџет не донесе пре 31. марта године за коју се доноси, привремено 
финансирање се врши за свако наредно тромесечје сразмерно коришшеним средствима 
за одговарајуша тромесечја у истом периоду у буџету за протеклу годину, увешаним за 
планирани раст цена на мало за та тромесечја.* 



Уколико у периоду привременог финансирања није законом уређен део прихода из чл. 
23. и 25. овог закона који припада Републици, односно општини, примењиваше се 
просечни проценти учешша у јавним приходима из претходне године.* 

Просечне* проценте** учешша Републике, односно општине у приходима из става 5. 
овог члана утврђује Влада.*  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

** „Службени гласник РС”, број 22/93 (испр.). 

Члан 34. 

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа 
средстава расположивих у буџету.* 

Задуживање на терет буџетских средстава врши се уз сагласност министарства 
надлежног за послове финансија, када појединачно или укупно прелази 25% 
планираних годишњих средстава буџета, односно буџетског корисника који узима 
зајам.* 

* „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 34а* 

Средства са рачуна буџета Републике и буџетских корисника, средства јавних служби 
које се финансирају из буџета Републике, као и средства фондова обавезног социјалног 
осигурања и других фондова образованих законом, укључују се у депозит код банке 
коју одреди министар финансија у складу са критеријумима које утврди Влада.** 

Средства са рачуна буџета аутономне покрајине, општине, града, односно града 
Београда и буџетских корисника, као и средства јавних служби које се финансирају из 
буџета аутономне покрајине, општине, града, односно града Београда, укључују се у 
депозит код банке коју одреди извршни орган аутономне покрајине, општине, града, 
односно града Београда.** 

Министар надлежан за послове финансија, односно извршни орган аутономне 
покрајине, општине, града, односно града Београда, обуставише пренос средстава 
корисницима који не изврше обавезу из става 1, односно става 2. овог члана.***  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

** „Службени гласник РС”, број 42/98. 

*** „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 35. 

Буџет се објављује на начин на који се објављују закони, односно општи акти 
аутономне покрајине, општине и града. 



Републички буџет се доноси у форми закона. 

Члан 35а* 

Средства буџета и уступљени приходи које својом делатношшу остваре буџетски 
корисници распоређују се и исказују по ближим наменама годишњим финансијским 
планом прихода и расхода на који сагласност даје Влада, извршни орган аутономне 
покрајине, општине, града, односно града Београда, а по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове буџета. 

Годишњи финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси 
функционер који руководи државним органом, односно буџетским корисником, а 
доставља га на сагласност најкасније до 28. фебруара текуше године надлежном органу 
из става 1. овог члана. 

Уколико у року из става 2. овог члана буџетски корисник не донесе финансијски план, 
може користити средства распоређена у буџету, осим средстава за плате, месечно 
највише до 30% износа средстава која му припадају по равномерној динамици за један 
месец.  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

2. Извршење буџета 

Члан 36. 

Буџет се извршава остваривањем прихода на начин одређен законом и другим 
прописима и стављањем на располагање остварених прихода корисницима средства у 
оквиру распореда утврђеног буџетом. 

Буџет се извршава у раздобљу од 1. јануара до 31. децембра године за коју се доноси. 

Члан 37. 

Расподела остварених прихода врши се тромесечним плановима за извршење буџета. 

Расподела остварених прихода може да се врши и месечним плановима за извршење 
буџета. 

Тромесечне, односно месечне планове за извршење буџета доноси орган надлежан за 
послове буџета. 

Приходи и расходи у плановима за извршење буџета исказују се на начин на који се 
исказују приходи и расходи у буџету. 

Буџетски корисници који остварују уступљене приходе, дужни су да на захтев органа 
надлежног за послове буџета достављају тромесечне извештаје о тим приходима и 
извршеним расходима на терет ових прихода.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 



Члан 38. 

Ако се услед неравномерног притицања прихода буџета тромесечни односно месечни 
план за извршење буџета не може да уравнотежи, за привремено покрише 
распоређених износа могу да се користе средства сталне резерве или друга средства 
предвиђена буџетом. 

Члан 39. 

Ако се услед неравномерног притицања прихода у буџету Републике, односно у 
финансијском плану организације обавезног социјалног осигурања планирани приходи 
и расходи не уравнотеже, Република и организација обавезног социјалног осигурања 
могу се, до тог износа, задужити код Народне банке Југославије, односно на тржишту 
новца и код пословних банака, а Република може издати и краткорочне хартије од 
вредности.* 

Уговор из става 1. овог члана у име Републике закључује министар финансија**, а у 
име организације обавезног социјалног осигурања директор организације, по претходно 
прибављеној сагласности Владе.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

** „Службени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 39а* 

Расположива средства на рачуну буџета и организација обавезног социјалног 
осигурања могу се током године привремено користити у виду позајмица између 
корисника јавних прихода. 

Уговор о позајмицама из става 1. овог члана закључују наредбодавци за извршење 
буџета и наредбодавци за извршење финансијског плана организације обавезног 
социјалног осигурања.  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 40. 

Средства која су распоређена тромесечним односно месечним планом за извршење 
буџета стављају се на располагање корисницима, и то: 

1. средства која су распоређена у укупним износима, укључив и средства која су 
расподељена из прихода или дела прихода који се уступају, преносом на њихове 
рачуне; 

2. средства која су распоређена за посебне намене отварањем акредитива или преносом 
на посебне рачуне. 

Члан 41. 



Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима.* 

Средства за посебне намене, која су пренета на посебне рачуне, могу се користити и 
после истека буџетске године, ако законом односно одлуком скупштине аутономне 
покрајине, општине и града није друкчије одређено.  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 42. 

Свака исплата на терет средстава буџета врши се на основу акта којим је утврђена 
обавеза и висина исплате. 

Члан 43. 

У буџету се обезбеђује део прихода као текуша буџетска резерва за потребе и задатке за 
које у буџету нису обезбеђена средства или нису обезбеђена у довољном износу. 

О коришшењу текуше буџетске резерве одлучује Влада односно надлежни орган 
аутономне покрајине, општине и града. 

Влада може овластити министра финансија да до одређеног износа располаже текушом 
буџетском резервом предвиђеном буџетом Републике. 

Министар финансија, односно наредбодавац за буџет аутономне покрајине, града и 
општине доноси решење о коришшењу средстава текуше буџетске резерве до износа 
средстава утврђених правоснажним судским одлукама, којима су Република, аутономна 
покрајина, град и општина утврђени као дужници.* 

Орган из става 2. овог члана може пренети у текушу буџетску резерву средства 
распоређена у буџету за која утврди да неше бити утрошена.**  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

** „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 44. 

За извршење буџета одговорна је Влада односно изврши орган аутономне покрајине, 
општине и града. 

Наредбодавац за извршење буџета Републике је министар финансија, а за буџет 
аутономне покрајине, општине, града, односно града Београда лице одређено њиховим 
општим актом.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 45. 



За законито и наменско коришшење средстава распоређених буџетом, као и средстава 
остварених обављањем услуга уз накнаду, одговоран је функционер који руководи 
органом државне управе, посебном организацијом, односно руководилац органа управе 
аутономне покрајине, општине и града за послове буџета.* 

За законито и наменско коришшење средстава распоређених са посебних рачуна и 
подрачуна, односно буџетских фондова, одговоран је функционер који руководи 
органом, односно посебном организацијом преко које се врши финансирање са 
посебног рачуна и подрачуна, односно буџетског фонда.*  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 46. 

Министарство финансија, односно надлежни орган аутономне покрајине, општине, 
града, односно града Београда за послове буџета води евиденцију о извршењу буџета и 
доставља извештаје о извршењу буџета Влади, односно извршном органу аутономне 
покрајине, општине, града, односно града Београда.* 

Корисници буџетских средстава дужни су да, на захтев органа надлежног за послове 
буџета, ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши 
финансирање њихових расхода.* 

Орган надлежан за послове буџета може остваривати увид у документацију и промет на 
рачунима преко којих се врши финансирање расхода буџетских корисника.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 46а* 

Привремено расположива средства на рачуну буџета, могу се краткорочно пласирати 
код банака или других финансијских организација, закључивањем уговора о кредиту 
или куповином краткорочних хартија од вредности. 

Уковор из става 1. овог члана у име Републике Србије закључује министар финансија 
или лице које он овласти, а у име аутономне покрајине, општине, односно града 
извршни орган аутономне покрајине, општине, односно града. 

Уговором о кредиту из става 2. овог члана не могу се утврдити услови пласмана 
неповољнији од услова на Тржишту новца и краткорочних хартија од вредности.  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 46б 

Брисан је (види члан 20. Закона – 42/98-974). 

3. Измене буџета 

Члан 47. 



Током године може се мењати и допуњавати буџет. 

Измене буџета обављају се по поступку који је прописан за доношење буџета. 

Буџет се може повешати или смањити ако се приходи остварују у вешим или мањим 
износима од планираних или ако се планирани приходи морају ускладити са 
повешаним, односно смањеним обимом рахсода буџета. 

Буџет се може изменити и допунити и у случају ако у оквиру укупног обима расхода 
планирани буџетски расходи треба за поједине намене да се распореде другачије. 

Члан 48. 

Влада, односно извршни орган аутономне покрајине, општине и града могу вршити 
измене распоређених износа за поједине намене у буџету само на основу овлашшења 
предвиђених буџетом. 

4. Завршни рачун буџета 

Члан 49. 

По истеку године за коју је буџет донет саставља се заврши рачун буџета. 

Члан 50. 

Нацрт завршног рачуна саставља Министарство финансија, односно орган надлежан за 
послове буџета аутономне покрајине, општине, односно града. 

Нацрт закона о завршном рачуну доставља се Влади Републике Србије, а нацрти аката 
о завршном рачуну буџета аутономне покрајине, општине и града одговарајушим 
извршним органима, до краја фебруара наредне године у односу на годину за коју се 
завршни рачун буџета доноси.*  

* „Службени гласник РС”, број 45/94. 

!!пагебреак!!  

Члан 51. 

Нацрт завршног рачуна саставља се на основу: 

1. података из евиденције о извршењу буџета из члана 46. овог закона; 

2. извештаја о извршењу годишњих финансијских планова из члана 35а овог закона 
које достављају буџетски корисници; 

3. извештаја о коришшењу средстава са посебних рачуна; 

4. извештаја о коришшењу средстава буџета одобрених на име кредита.** 



Извештаје из става 1. тач. 2. до 4. овог члана буџетски корисници су дужни да доставе 
органу надлежном за послове буџета до 15. фебруара наредне године у односу на 
годину за коју се завршни рачун буџета доноси.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 51а* 

Уз нацрт завршног рачуна буџета доставља се извештај о: 

1. извршењу буџета; 

2. приходима уступљеним буџетским корисницима или другим корисницима по 
посебним прописима и извршеним расходима по ближим наменама на терет тих 
прихода; 

3. сопственим приходима које остваре јавне службе – корисници средстава са посебних 
рачуна, при чему се сачињава извештај посебно за сваки посебни рачун; 

4. одобреним кредитима из буџета и стању средстава од отплате кредита. 

Приходима из става 1. тач. 2. и 3. овог члана сматрају се и приходи остварени у страној 
валути.  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 51б* 

Ако корисници буџетских средстава не изврше обавезе утврђене у члану 37. став 6, 
члану 46. став 2. и члану 51. став 2. овог закона, Министарство финансија, односно 
орган надлежан за послове буџета, зауставише пренос средстава и о томе одмах 
обавестити Владу, односно извршни орган аутономне покрајине, општине, града, 
односно града Београда.  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 52. 

Предлог завршног рачуна буџета утврђује Влада Републике Србије односно изврши 
орган аутономне покрајине, општине и града. 

Предлог завршног рачуна буџета надлежни орган из става 1. овог члана доставља 
Народној скупштини, односно скупштини аутономне покрајине, општине и града.*  

* „Службени гласник РС”, број 45/94. 

Члан 53. 

Завршни рачун буџета састоји се из општег и посебног дела и биланса стања средстава. 



У општем делу завршног рачуна буџета исказује се: укупан износ предвиђених и 
остварених прихода, укупан износ предвиђених и извршених расхода, укључујуши и 
износ средстава издвојених из буџета у сталну резерву, као и стање средстава сталне 
резерве на крају године и распоред оствареног вишка прихода, односно начин покриша 
дефицита. 

Посебан део завршног рачуна садржи предвиђени и извршени распоред средстава на 
начин исказан у посебном делу буџета. 

У билансу стања средстава из става 1. овог члана исказује се стање средстава и то: 
непокретних и покретних ствари, као и права којима органи Републике, аутономне 
покрајине, општине и града располажу. 

Завршни рачун буџета садржи и преглед неизмирених обавеза. 

Уз завршни рачун буџета прилаже се преглед утрошених средстава сталне резерве, 
преглед утрошених средстава са посебних рачуна и буџетских фондова са стањем 
средстава на тим рачунима и буџетским фондовима и других средстава која су 
обезбеђена у буџету. 

Члан 54. 

Завршни рачун буџета објављује се на начин на који се објављују закони, односно 
општи акти аутономне покрајине, општине и града. 

VI. СРЕДСТВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 55. 

У сталну резерву буџета Републике издваја се најмање 0,5*% од укупних прихода 
буџета. 

У сталну резерву буџета општине, односно града издваја се најмање 0,5*% од укупних 
прихода буџета, по одбитку средстава пренетих из буџета Републике. 

Обрачун и издвајање средстава у сталну резерву врши се месечно и то до десетог у 
месецу за протекли месец, а коначно по завршном рачуну. 

Обавеза издвајања у сталну резерву престаје кад средства сталне резерве буду 
остварена у висини од 5*% од просека укупних годишњих прихода који се обезбеђују у 
буџету за последње три године. 

Обавеза издвајања средстава у сталну резерву поново настаје кад се стална резерва 
смањи испод износа утврђеног у ставу 4. овог члана. 

* „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 56. 

Средства сталне резерве могу се користити: 



1. за подмиривање расхода насталих као последица ванредних околности за које нису 
обезбеђена средства у буџету или на други начин, а нарочито: поплава, суша, пожар, 
земљотрес и друге елементарне непогоде, имиграције, епидемије, сточне заразе и 
биљне штеточине; 

2. за исплату доспелих обавеза, ако се те обавезе не могу извршити из редовних 
средстава услед неравномерног притицања прихода и ако се тиме не повешава буџетска 
потрошња. 

3. за покривање дефицита буџета ако се планирани приходи буџета не остваре у износу 
који је потребан да се покрију утврђени расходи.* 

За подмирење расхода из става 1. тачка 1. овог члана средства из сталне резерве буџета 
Републике* могу се давати бесповратно аутономној покрајини, општини и граду. 

Средства сталне резерве коришшена за потребе из става 1. тачка 2. овог члана врашају 
се из наредног прилива средстава, а најкасније до краја године у којој су коришшена.  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 57. 

О коришшењу средстава сталне резерве буџета Републике одлучује Влада Републике 
Србије, а о коришшењу средстава сталне резерве буџета општине и града надлежни 
орган општине, односно града. 

VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРОГРАМ 

Члан 58. 

Средства за финансирање јавних расхода из члана 18. тач. 2, 3, 7, 8, 9. и 10. члана 19. 
тачка 2. и члана 20. тачка 1. подтачке 2) 3) 4) и 5) овог закона чије остваривање траје 
више година могу се утврдити финансијским програмом. 

Финансијски програм доноси Народна скупштина Републике Србије, односно 
скупштина аутономне покрајине, општине и града, законом односно одлуком. 

Члан 59. 

Финансијским програмом утврђују се: динамика и рокови за њихово извршење, укупна 
средства потребна за извршење програма у целини, висина средстава која су потребна 
за извршење програма у свакој години, орган надлежан за извршење програма и мере за 
извршење програма. 

Годишњи план расхода по финансијском програму доноси орган надлежан за извршење 
програма и доставља га органу управе надлежном за послове буџета. 

Члан 60. 



Средства за извршење финансијског програма у појединој години обезбеђују се у 
буџету. 

Члан 61. 

Средства за извршење финансијског програма предвиђена у буџету преносе се у току 
године на посебан рачун. 

Члан 62. 

Наредбодавац за извршење финансијског програма је министар и функционер који 
руководи посебном организацијом, односно руководилац органа аутономне покрајине, 
општине и града надлежног за извршење финансијског програма. 

Средства са посебног рачуна програма користе се на основу доказа о вредности 
извршених радова и акција обухвашених програмом, а авансирање по посебном 
одобрењу Владе односно извршног органа аутономне покрајине, општине и града. 

Члан 63. 

Неутрошена средства по годишњем плану финансијског програма преносе се у 
годишњи план за наредну годину. 

Члан 64. 

Орган надлежан за извршење финансијског програма саставља извештај о извршењу 
годишњег плана финансијског програма у року предвиђеном за састављање завршног 
рачуна о извршењу финансијских планова органа и доставља га органу управе 
надлежном за послове буџета. 

Орган из става 1. овог члана дужан је да, када настану поремешаји у извршавању 
програма и по захтеву Владе односно извршног органа, подноси извештаје о 
спровођењу програма и у крашим роковима са предлогом мера за спровођење програма 
у новонасталим околностима. 

Члан 65. 

Завршни рачун финансијског програма орган надлежан за извршење финансијског 
програма доставља органу управе надлежном за послове буџета у року од 15 дана од 
дана предаје завршног рачуна.* 

Завршни рачун финансијског програма заједно са извештајем о извршеном прегледу 
завршног рачуна доставља се Влади односно извршном органу аутономне покрајине, 
општине и града, у року од 30 дана по извршеном прегледу. 

Завршни рачун финансијског програма доноси Народна скупштина односно скупштина 
аутономне покрајине, општине и града.  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 



VIII. ПОСЕБНИ РАЧУНИ И ПОДРАЧУНИ 

Члан 66. 

Финансирање делатности односно послова јавних служби – установа у складу са 
прописаним условима и мерилима и правима грађана, односно потреба за које се 
наменски трајно усмеравају средства из члана 18. тачка 3. члана 19, тачка 2. и члана 20. 
тачка 1. подтачка 2) која захтевају посебан начин евидентирања и коришшења 
средстава врши се преко посебних рачуна. 

Посебни рачуни из става 1. овог члана отварају се код надлежног министарства, 
односно органа управе аутономне покрајине, општине и града. 

Министарство, односно орган из става 2. овог члана може вршити финансирање 
одређених расхода преко подрачуна обухвашених посебним рачуном. 

Члан 67. 

Неутрошена средства на крају године са посебног рачуна и подрачуна из члана 66. овог 
закона остају на посебном рачуну односно подрачуну, осим пренетих, а неутрошених 
средстава за зараде запослених која се врашају у буџет.*  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 68. 

На посебном рачуну односно подрачуну исказују се и уплате обавезних партиципација 
за коришшење услуга у установама јавних служби. 

Надлежно министарство, односно надлежни орган из члана 66. ст. 2. и 3. овог закона у 
оквиру посебних рачуна односно подрачуна прописује аналитичке евиденције за уплату 
уступљених прихода и** партиципације по појединим установама чије услуге користе 
крајњи корисници (ученици, студенти, осигураници и др.) и даје сагласност установи 
на врсту и висину партиципације.** 

Надлежном органу из става 2. овог члана из прописаних аналитичких евиденција 
установе достављају извештај о оствареним приходима од партиципација и приходима 
по другим основама, а надлежни орган доставља збирни извештај тромесечно органу 
надлежном за послове буџета.**  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

IX. БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ 

Члан 69. 

Финансирање делатности, односно послова јавних предузеша у складу са прописаним 
условима и мерилима и подстицање развоја, за које се користе кредитна средства, 
односно врши пласман средстава, који захтева посебан начин евидентирања и 



коришшења средстава из члана 18. тач. 7, 8, 9. и 10. члана 20. тачка 1. подтачке 3) 4) и 
5), врши се преко буџетских фондова (у даљем тексту: фонд). 

Члан 70. 

Посебним законом ближе се уређују органи управљања фондом, циљеви и задаци 
фонда, пословање фонда, извори средстава и начин њиховог коришшења, услови и 
начин задуживања фонда и давање кредита из фонда. 

Члан 71. 

Приходи и расходи фонда исказују се у финансијском плану, периодичном обрачуну и 
завршном рачуну фонда. 

Приходи фонда исказују се по изворима из којих потичу и по висини, а расходи по 
врсти и висини. 

Члан 72. 

На финансијско пословање фонда сходно се примењују одредбе овог закона о изради, 
доношењу и извршавању прихода и расхода буџета, завршном рачуну буџета и о 
коришшењу и располагању буџетских средстава. 

X. ЗАДУЖИВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ 

Члан 73. 

Република се може задуживати издавањем обвезница или на други начин. 

Законом о задуживању Република утврђује начин обезбеђивања средстава из којих ше 
се извршити поврашај дуга. 

У случају неравномерног притицања прихода у току године Република може користити 
краткорочну позајмицу, односно издавати државне записе.* 

О краткорочном задуживању и емисији државног записа из става 3. овог члана одлучује 
Влада.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 74. 

Зајам са јавним уписом Република може расписати ради финансирања програма од 
интереса за Републику. 

Средства зајма могу се користити само за намене за које је зајам расписан. 

Законом којим се расписује зајам са јавним уписом уређује се нарочито: 

1. намене за које се зајам расписује, 



2. укупан износ зајма, 

3. уписници зајма, 

4. висина стопе по којој се плашају камате на уписани зајам и начин обрачунавања и 
плашања камате, 

5. рокови и начин отплашивања зајма. 

Средства за доспелу отплату зајма обезбеђују се у буџету Републике. 

Члан 75. 

Уписници зајма са јавним уписом могу бити сва правна и физичка лица. 

Члан 76. 

Република може давати банкама гаранције по кредитима. 

Гаранције по кредитима Република може давати ако се у извршавању обавеза по 
гаранцијама не доводи у питање финансирање јавних расхода. 

О давању гаранција из става 1. одлучује Влада.* 

* „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 77. 

Уговоре о задужењу Републике, обвезнице које издаје Република, исправе о давању 
гаранција Републике, уговоре о краткорочним позајмицама,* као и друге акте по којима 
Република преузима финансирање обавеза, потписује министар финансија.  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

XI. ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

Члан 78. 

Организација обавезног социјалног осигурања има финансијски план у којем се 
исказују сви њени приходи и расходи. 

Приходи и расходи за обавезно социјално осигурање у финансијском плану исказују се 
одвојено од прихода и расхода за добровољно социјално осигурање. 

Члан 79. 

Финансијски план и завршни рачун организације социјалног осигурања доноси 
скупштина организације за социјално осигурање. 



Приходи и расходи у финансијском плану организације социјалног осигурања морају 
бити уравнотежени. 

На финансијски план и завршни рачун организација обавезног социјалног осигурања 
сагласност даје Народна скупштина Републике Србије.*  

* „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 80. 

Финансијски план и завршни рачун организације социјалног осигурања објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Члан 81. 

Организације социјалног осигурања могу се задуживати ради обезбеђивања средстава 
за обавезно социјално осигурање по прибављеној сагласности Владе Републике Србије. 

Извештај о пословању и завршни рачун, као и финансијски план, организација 
обавезног социјалног осигурања доставља Влади.*  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 82. 

На финансијско пословање организација социјалног осигурања сходно се примењују 
одредбе овог закона о финансирању из буџета. 

XII. КОНТРОЛА НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА И УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ РАСХОДА 

Члан 83. 

Послови контроле, утврђивања и наплате јавних прихода уређују се посебним законом. 

Послови контроле употребе средстава за финансирање јавних расхода обављају се у 
оквиру Министарства финансија (у даљем тексту: буџетска инспекција). 

Послове буџетске инспекције врши буџетски инспектор. 

Буџетски инспектор врши надзор над финансијским и материјалним пословањем 
буџетских корисника у погледу законитог и наменског коришшења средстава 
распоређених буџетом, финансијским планом и програмом, односно буџетским фондом 
и посебним рачуном и предузима мере и радње за које је овлашшен (у даљем тексту: 
контрола).*  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 84. 



На захтев буџетског инспектора, а ради спровођења контроле, сви корисници 
буџетских средстава дужни су да доставе, односно ставе на увид документацију о 
финансијском и материјалном пословању.*  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 85. 

Кад се у поступку контроле утврде неправилности у коришшењу средстава, буџетски 
инспектор доноси решење којим се налаже кориснику средстава да врати у буџет 
ненаменски утрошена средства, односно незаконито исплашена средства и да предузме 
друге мере за отклањање утврђених незаконитости, односно неправилности у 
извршавању овог закона. 

Решење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку.*  

* „Службени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 85а*  

Новчаном казном од 10.000 динара казнише се наредбодавац за извршење буџета за 
прекршај из члана 85. овог закона.  

* „Службени гласник РС”, број 22/2001. 

Члан 86.  

Брисан је (види члан 17. Закона – 41/92–1457). 

Члан 87. 

Уз предлог завршног рачуна буџета Републике подноси се извештај о извршеној 
контроли у току године.* 

* „Слузбени гласник РС”, број 18/93. 

Члан 88. 

Брисан је (види члан 17. Закона – 41/92–1457). 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 89. 

Министар финансија доноси ближе прописе: 

1. о начину вођења евиденције о наплати прихода и њиховој уплати у корист буџета 
финансијских планова организације социјалног осигурања, буџетских фондова и 
посебних рачуна, 



2. о начину исказивања прихода и њиховом распореду у буџету и о начину састављања 
завршног рачуна буџета, 

3. о начину исказивања прихода и њиховом распореду у финансијском плану 
организације социјалног осигурања, 

4. о начину исказивања прихода и њиховом распореду на посебном рачуну и буџетском 
фонду, о начину исказивања средстава која се користе са посебног рачуна, буџетског 
фонда и о стању средстава на посебном рачуну и буџетском фонду као и о састављању 
њихових завршних рачуна, 

5. о начину састављања завршног рачуна средстава сталних резерви, 

6. о начину вођења евиденције о извршавању буџета финансијских планова 
организација социјалног осигурања, буџетских фондова и посебних рачуна. 

Члан 89а* 

Ако се обавезе по основу јавних прихода који припадају буџету Републике не могу 
извршавати на начин предвиђен овим законом, у случају неуравнотежених прихода и 
расхода, извршавање расхода буџета може се вршити компензацијом на терет прихода 
који припадају буџету, уз одобрење органа надлежног за послове буџета. 

У компензацијама из става 1. овог члана могу учествовати само порески обвезници који 
имају потраживања од корисника буџетских средстава.  

* „Службени гласник РС”, број 42/98. 

Члан 89б 

Брисан је (види члан 17. Закона – 22/2001-11). 

Члан 90. 

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о финансирању општих 
друштвених потреба („Службени гласник СРС”, бр. 54/77, 11/78, 50/78, 18/83, 32/90 и 
19/91), Закон о финансирању општих друштвених потреба („Службени лист САП 
Војводине”, бр. 20/77, 39/78, 1/87, 36/87, 29/88, 2/89, 8/89, 33/89, 37/89, 24/90 и 37/90) и 
Закон о финансирању општих друштвених потреба („Службени лист САП Косова”, бр. 
49/78, 5/86, 15/86 и 41/87), одредбе члана 9. став 1. и чл. 10. и 12. Закона о фонду за 
подстицање развоја САП Косово у циљу заустављања исељавања и повратка Срба и 
Црногораца на Косово („Службени гласник СРС”, бр. 35/90, 46/90 и посебно гласило 
РС број 10/90), одредба члана 36. став 2. Закона о геолошким истраживањима 
(„Службени гласник СРС”, број 45/89 и „Службени гласник РС”, број 21/90), Закон о 
порезу на издатке за репрезентацију („Службени гласник СРС”, број 14/86), Закон о 
покрајинском порезу на давања за репрезентацију („Службени лист САП Косово”, број 
42/79), Закон о обезбеђењу дела средстава за социјалну заштиту („Службени гласник 
РС”, број 59/91), одредба члана 2. став 1. тачка 2. Закона о образовању и коришшењу 
средстава солидарности за отклањање последица елементарних непогода („Службени 
гласник СРС”, бр. 13/74, 1/77, 13/77, 32/78, 50/78, 52/79, 14/80, 22/80, 42/80, 38/81, 51/82, 



10/84, 17/84, 19/85, 4/86 и 29/88), Закон о средствима солидарности за превентивне мере 
за отклањање последица елементарних непогода („Службени лист САП Војводине”, бр. 
37/78, 15/80, 17/81, 17/84, 2/87 и 33/89), Закон о образовању и коришшењу средстава 
солидарности за отклањање последица елементарних непогода („Службени лист САП 
Косова”, број 4/80), Закон о финансирању задатака и послова који се врше за целу 
територију Републике („Службени гласник СРС”, број 57/80), одлуке и други акти 
којима се на основу закона уводе комунални доприноси. 

Даном почетка примене овог закона престају да важе порески подстицаји утврђени 
другим прописима ако посебним законима није другачије одређено. 

Изузетно, поступак утврђивања и наплате прихода утврђених за 1991. годину по 
прописима из става 1. овог члана окончаше се по одредбама тих прописа. 

Члан 91. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, а примењиваше се од 1. јануара 1992. године. 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У ПРЕЧИШÆЕН ТЕКСТ 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ 

РАСХОДИМА 

„Службени гласник РС”, број 18 од 8. ИИИ 1993. 

Члан 19. 

До уређивања питања редоследа наплате другим прописима у случају када је правно 
лице инсолвентно, наплата доспелих обавеза по основу јавних прихода врши се 
приоритетно, односно пре свих других обавеза правног лица које се евидентирају за 
наплату код Службе за платни промет. 

Члан 20. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 

1. Закон о пореским олакшицама по основу улагања у објекте изграђене за потребе 
одржавања ИX конференције несврстаних земаља („Службени гласник СРС”, број 
27/89). 

2. Закон о преносу новчаних новчаних средстава друштвено-политичких заједница у 
депозит код пословних банака („Службени гласник СРС”, број 59/89* и „Службени 
гласник РС”, број 32/91).  

* „Службени гласник РС”, број 22/93. 

Члан 23. 



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

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ 

РАСХОДИМА 

„Службени гласник РС”, број 37 од 26. 1993. 

Члан 4. 

Вишкови прихода над расходима Народне банке Србије, Народне банке Војводине и 
Народне банке Косова и Метохије у току 1993. године могу се привремено користити за 
намене које утврди Влада Републике Србије. 

Део средстава из става 1. овог члана до висине од 10% вишкова прихода народне банке 
аутономне покрајине, Влада Републике Србије може усмерити буџету аутономне 
покрајине. 

Члан 5. 

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

ЗАКОН 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ РАСХОДИМА 

„Службени гласник РС”, број 67 од 30. ВИИИ 1993. 

Члан 2. 

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

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ 

РАСХОДИМА 

„Службени гласник РС”, број 45 од 6. ВИИ 1994. 

Члан 11. 

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

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ 

РАСХОДИМА 

„Службени гласник РС”, број 42 од 18. XИ 1998. 



Члан 30. 

Средства од јавног прихода која се по посебном пропису са уплатног рачуна преносе на 
посебан рачун Републике, општине, града, односно града Београда, државног органа, 
органа локалне самоуправе, јавног предузеша, организације јавне службе, другог 
предузеша и организације или се непосредно уплашују на рачуне тих органа и 
организација, од 1. јануара 2001.* године, усмеравају се, пре њиховог коришшења, на 
рачун одговарајушег буџета, односно на рачун организације обавезног социјалног 
осигурања. 

Органу, односно организацији који не поступи по ставу 1. овог члана Министарство 
финансија, односно орган надлежан за послове буџета општине, града, односно града 
Београда забранише располагање средствима са њихових рачуна и о томе обавестити 
Владу, односно извршни орган општине, града, града Београда, односно управни одбор 
организације обавезног социјалног осигурања. 

* „Службени гласник РС”, број 54/99. 

Члан 31. 

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

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ 

РАСХОДИМА 

„Службени гласник РС”, број 22 од 31. ИИИ 2001. 

Члан 18. 

На акт којим се прописује плашање накнаде за услугу коју врши државни орган који се 
финансира из буџета Републике, сагласност даје министарство надлежно за послове 
финансија. 

Члан 19. 

До ступања на снагу Закона о порезу на фонд зарада плаша се накнада за коришшење 
комуналних добара од општег интереса и издвајају се средства за солидарну стамбену 
изградњу, у складу са законом. 

Члан 20. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, а примењиваше се од 1. априла 2001. године. 


