
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. став 1. тач. 

11, 15, 16. и 17. Устава Републике Србије, којим је, између осталог, утврђено да Република 

Србија уређује и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике Србије 

утврђених Уставом и законом, финансијску ревизију јавних средстава, надлежност и рад 

републичких органа, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Одговорном фискалном политиком у комбинацији са добрим макроекономским 

перформансама у протеклом периоду обезбеђено је релаксирање политике плата и пензија 

и значајно повећање капиталних инвестиција као битне компоненте развоја привреде.  

Плате и пензије заједно чине преко 40% расхода на нивоу опште државе и њихова 

стабилизација је од пресудног значаја за одрживост јавних финансија.  

У 2020. и 2021. години дошло је до промене тренда у јавним расходима с обзиром на 

размере кризе изазване пандемијом. Мере су биле значајне на расходној страни што је 

довело до једнократног повећања учешћа расходне стране буџета у БДП.  

На повећање расхода за запослене, чије учешће у БДП у 2020. години је износило 

10,5% БДП, утицало је ванредно повећања зарада запослених у систему здравства, као и 

повећане исплате осталих облика дохотка као што су прековремени рад, награде и повећање 

броја запослених у овом сектору. С обзиром на ограничен фискални простор у наредном 

периоду зараде ће се повећавати умерено и уз контролу, водећи рачуна о њиховом учешћу 

у БДП.  

Законом о буџетском систему предвиђено је снижавање нивоа зарада без доприноса 

на терет послодавца до 7% БДП, међутим чини се да је тако таргетиран ниво зарада 

постављен доста ниско. Тренутно је учешће овако дефинисаних зарада у БДП око 8,7%. 

Просечан ниво зарада на нивоу опште државе у ЕУ је, пре пандемије, износио око 10% БДП, 

док је током 2020. године подигнут на 10,9% БДП. Током 2020. године, у Србији, као и у 

свим земљама ЕУ, учешће расхода за запослене у БДП је повећано.  

Повољна кретања на тржишту радне снаге и очекивано реално повећање зарада, како 

у приватном тако и у јавном сектору, стабилан раст пензија и наставак повољних услова 

финансирања, резултираће растом личне потрошње од 3,7% и следствено највећем учешћу 

овог агрегата у БДП, допринеће расту економске активности са 2,5 п.п. 

Полазећи од горе изнетог, као и од тога да су текућа макроекономска кретања и 

изгледи повољнији од иницијално пројектованих, основни разлог за доношење овог закона 

је омогућавање раста плата у 2022. години код корисника буџетских средстава свих нивоа 

власти, као и код корисника организација за обавезно социјално осигурање. 
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ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. овог закона прописани су проценти повећања плата запослених код 

корисника буџетских средстава и корисника организација за обавезно социјално осигурање 

у 2022. години. Према предложеном решењу запосленима у Министарству одбране, 

запосленима у здравственим установама, запосленима на пословима здравствене заштите и 

неговатељицама у установама социјалне заштите, лекарима у заводима за извршење 

кривичних санкција и здравственим радницима у Заводу за спорт и медицину спорта 

Републике Србије плате ће се повећати за 8%. Осталим запосленима код корисника 

буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање (осим Фонда за социјално осигурање војних осигураника) плате ће се повећати 

за 7%. 

Чланом 2. овог закона мења се тачка 14) у члану 93. Закона о буџетском систему како 

би се створио правни основ да Управа за трезор врши централизовани обрачун примања 

запослених, изабраних и постављених лица код корисника буџета свих нивоа власти, а не 

само код корисника буџета Републике Србије, какво је важеће решење. 

Чланом 3. овог закона мења се члан 93б Закона о буџетском систему који уређује 

централизовани обрачун примања из разлога успостављања новог информационог система, 

који ће омогућити обрачун, креирање, чување и размену података неопходних за 

рачуноводствено евидентирање, исплате и извештавање, укључујући и обуставе из зарада, 

накнада и осталих личних примања запослених. Увођењем новог информационог система 

за централизовани обрачун примања вршиће се обрачун примања за око 450.000 лица која 

су запослена код 10.560 корисника јавних средстава и исти има за циљ да допринесе 

смањењу трошкова свих операција у људским ресурсима кроз хармонизацију и 

консолидацију процеса у обрачуну примања на јединственој интегрисаној платформи. 

Такође, поред на овај начин обезбедиће се једноставан приступ свим подацима запослених, 

као и ефикасно управљање целим процесом обрачуна примања, што ће осигурати прецизно 

планирање и праћење расхода за запослене.  

Чланом 4. овог закона предлаже се да се порески расходи исказују у општем делу 

закона о буџету Републике Србије, почев од буџета за 2023. годину. 

Чланом 5. овог закона прописано је његово ступање на снагу. 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

Процењени финансијски ефекат овог закона на буџете свих нивоа власти и на 

финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање у 2022. години износи 

око 45 млрд динара. 

 

V.      РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА 

 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. Нарочито оправдани разлози за раније ступање 

на снагу овог закона, у смислу члана 196. став 4. Устава Републике Србије, састоје се у 

потреби да се предложена решења примене у закону о буџету Републике Србије за 2022. 

годину, одлукама о буџету локалне власти за 2022, као и у финансијским плановима 

организација за обавезно социјално осигурање у 2022. години. 
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VI.    ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ КОЈЕ СЕ 

МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

Фискална правила 

Члан 27е 

Фискална правила односе се на општи ниво државе и она могу бити општа и посебна. 

Општим фискалним правилима одређује се циљни средњорочни фискални дефицит, као и 

максимални однос дуга према БДП са циљем да се обезбеди дугорочна одрживост фискалне 

политике у Републици Србији. 

Посебна фискална правила одређују кретање плата и пензија, као и начин обухвата јавних 

инвестиција при рачунању фискалног дефицита и јавних расхода и издатака почев од 2011. 

године. 

Општа фискална правила су: 

1) циљни годишњи фискални дефицит износиће у средњем року 1% БДП; 

2) дуг општег нивоа државе, не укључујући обавезе по основу реституције, неће бити већи 

од 45% БДП. 

Фискални дефицит ће бити мањи од циљног или ће се остваривати фискални суфицит у 

годинама када је стопа раста БДП већа од потенцијалне, док ће се у годинама када је стопа 

раста мања од потенцијалне, остваривати фискални дефицит који је већи од циљног 

дефицита. 

Да би се обезбедило да стварни фискални дефицит у средњем року буде једнак циљном, а 

да се истовремено омогући реализација антицикличне фискалне политике, примениће се 

следећа формула за одређивање горње границе фискалног дефицита у години т: 

дт =дт-1 - а(дт-1-д*)-б(гт-г*) 

где су са дт и дт-1 означени дефицити у годинама т и т-1, д* је циљни фискални дефицит 

који је одређен на нивоу од 1% БДП, гт је реална стопа раста БДП у години т, а г* је 

потенцијална средњорочна реална стопа раста БДП. 

Дефицит у формули је изражен у процентима од БДП, док су стопе раста БДП изражене у 

процентима. 

Коефицијент прилагођавања а показује брзину којом се стварни дефицит приближава 

циљном дефициту, а коефицијент б показује колико фискални дефицит у години т одступа 

од циљног дефицита услед одступања стопе раста БДП у години т од потенцијалне стопе 

раста БДП. 

У периоду од 2011. до 2014. године нумеричка вредност коефицијената је одређена на нивоу 

а=0,3 и б=0,4 док је потенцијална стопа раста БДП, г*=4%. 

Почев од 2015. године нумеричку вредност коефицијената а и б, као и потенцијалну стопу 

раста БДП одредиће Фискални савет и она ће важити у периоду који не може бити краћи од 

три године. 
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Дуг општег нивоа државе обухвата директни дуг општег нивоа државе и издате гаранције 

општег нивоа државе (индиректни дуг), према домаћим и страним повериоцима. 

Уколико дуг општег нивоа државе, без дуга по основу реституције, пређе 45% БДП, Влада 

је дужна да Народној скупштини, заједно са буџетом за наредну годину, поднесе и програм 

за смањење дуга у односу на БДП. 

Фискални савет подноси Народној скупштини образложено мишљење о Владином 

програму за смањења дуга, а представник Фискалног савета образлаже мишљење у 

Народној скупштини. 

Влада је обавезна да предлог закона којим се уређује питање реституције усклади са 

принципима фискалне одговорности. 

Фискални савет подноси Народној скупштини образложено мишљење о томе да ли су 

одредбе које се односе на обештећење старих власника у новцу или преко емисије државних 

хартија од вредности у складу са принципима фискалне одговорности, а представник 

Фискалног савета образлаже мишљење у Народној скупштини. 

Посебна фискална правила обезбеђују да се смањење фискалног дефицита у односу на БДП, 

највећим делом оствари преко смањења текућих јавних расхода. 

Циљ посебних фискалних правила је и да се промени структура јавне потрошње у правцу 

смањења текућих расхода и повећања јавних инвестиција. 

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. 

У октобру 2012. године, плате и пензије повећаће се за 2%. 

У априлу 2013. године, плате и пензије повећаће се за 2%. 

У октобру 2013. године плате и пензије повећаће се за 0,5%. 

У априлу 2014. године плате и пензије повећаће се за 0,5%. 

У октобру 2014. године плате и пензије повећаће се за 1%. 

У случају да се до 1. јула 2014. године не донесе пропис којим ће се уредити уједначавање 

нивоа плата, односно зарада запослених у јавном сектору, неће се вршити усклађивање 

плата и пензија у складу са ставом 26. овог члана. 
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Принципи одговорног фискалног управљања налажу свођење расхода за плате и пензије на 

одржив ниво, тако да ће се тежити томе да учешће плата општег нивоа државе у БДП буде 

до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%. 

Повећање плата и пензија може се вршити само у години у којој се на основу одговарајућих 

планских докумената надлежних органа очекује, односно процењује да ће учешће плата 

општег нивоа државе у БДП да буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%, и то 

највише два пута годишње, али тако да очекивано учешће плата општег нивоа државе, 

односно пензија у БДП након усклађивања не буде изнад наведених процената. 

Од априла се плате могу повећати максимално до збира стопе раста потрошачких цена у 

претходних шест месеци и дела стопе реалног раста БДП у претходној години изнад 3%, а 

од октобра се могу повећати максимално до стопе раста потрошачких цена у претходних 

шест месеци. 

Уколико су испуњени услови за усклађивање плата, односно пензија из ст. 28. и 29. овог 

члана, о повећању плата, односно пензија, као и о проценту тог повећања одлучује Влада, 

на предлог Министарства. 

Одредбе ст. 28-31. овог члана примењују се након 2014. године. 

Усклађивање плата и пензија примењује се на обрачун и исплату плата за наведени месец. 

Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради 

попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2020. године. 

Изузетно од става 34. овог члана, радни однос са новим лицима може се засновати уз 

сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног 

органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. 

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих 

по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и 

студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних 

средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. 

Изузетно од става 36. овог члана, број запослених на одређено време због повећаног обима 

посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим 

пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим 

основама, код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја 

запослених, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог 

надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. 

Актом Владе ближе ће се уредити поступак за прибављање сагласности из ст. 35. и 37. овог 

члана. 

Приликом израчунавања дефицита консолидоване опште државе за 2011. годину, расходи 

и издаци не укључују део укупних јавних инвестиција који је већи од 4% БДП, а у периоду 

од 2012. до 2015. године део јавних инвестиција који је већи од 5% БДП. 

Део јавних инвестиција изнад највиших нивоа, за који је дозвољено повећати дефицит 

консолидоване опште државе у складу са општим фискалним правилом, не сме да буде већи 

од 2% БДП. 
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Фискални савет ће у сарадњи са Државном ревизорском институцијом дати мишљење о 

томе да ли је обухват јавних инвестиција у складу са рачуноводственим стандардима. 

Примена посебних фискалних правила не може да угрози општа фискална правила утврђена 

у складу са овим законом. 

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2016. години пензије се могу повећати за 1,25%, као и 

плате запослених у: 

- Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране за 2%; 

- установама основног и средњег образовања и ученичког стандарда за 4%; 

- установама високог и вишег образовања и студентског стандарда за 2%; 

- предшколским установама за 4%; 

- установама социјалне и здравствене заштите за 3%. 

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2017. години пензије ће се повећати за 1,5 %. 

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2017. години могу се повећати плате запослених у: 

- Министарству унутрашњих послова, Министарству одбране, Безбедносно-информативној 

агенцији, Управи за извршење кривичних санкција - само за државне службенике и 

намештенике у казнено-поправним установама и правосуђу (осим судија и тужилаца, 

државних службеника и намештеника који у складу са одредбама Закона о организацији и 

надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других 

посебно тешких кривичних дела ("Службени гласник РС", бр. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 

29/04, 58/04 - др. закон, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 - др. закон, 101/11 - др. закон и 32/13), као 

и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине 

("Службени гласник РС", бр. 67/03, 135/04, 61/05, 107/07, 104/09, 101/11 - др. закон и 6/15) 

остварују право на плату у дуплом износу) за 5%; 

- установама основног и средњег образовања и ученичког стандарда за 6%; 

- установама високог и вишег образовања и студентског стандарда за 3%; 

- научно-истраживачкој делатности - истраживачима (осим истраживачима који имају 

радни однос заснован на факултету) и помоћном особљу за 5%; 

- установама културе за 5%; 

- установама социјалне и здравствене заштите за 5%; 

- предшколским установама за 6%. 

Повећање пензија и плата из ст. 44. и 45. овог члана вршиће се почев од пензије, односно 

плате за децембар 2016. године. 

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2018. години пензије ће се повећати за 5%. 

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2018. години повећаће се плате код корисника 

буџетских средстава, односно корисника средстава Републичког фонда за здравствено 

осигурање, и то код: 
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1) Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Безбедносно-информативне 

агенције, Министарства финансија - Пореске управе, Министарства финансија - Управе 

царина и завода за извршење кривичних санкција - за 10%; 

2) судова и тужилаштава: 

- државним службеницима и намештеницима за 10%, а у судовима и тужилаштвима 

основаним у складу са одредбама Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела 

("Службени гласник РС", бр. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - др. закон, 45/05, 61/05, 

72/09, 72/11 - др. закон, 101/11 - др. закон и 32/13) и Закона о организацији и надлежности 

државних органа у поступку за ратне злочине ("Службени гласник РС", бр. 67/03, 135/04, 

61/05, 107/07, 104/09, 101/11 - др. закон и 6/15) државним службеницима и намештеницима 

који остварују право на плату у дуплом износу - за 5%; 

- судијама, тужиоцима и заменицима тужилаца - за 5%; 

3) установа основног и средњег образовања, установа ученичког и студентског стандарда, 

предшколских установа, установа социјалне заштите, здравствених установа и установа 

културе - за 10%; 

4) Народне скупштине, Председника Републике, Државног правобранилаштва, 

Председника Владе и потпредседника Владе - за 5%; 

5) служби Владе, осталих органа државне управе, укључујући и управне округе, који нису 

наведени у тачки 1) овог става - за 5%; 

6) Високог савета судства и Државног већа тужилаца - само државним службеницима и 

намештеницима - за 5%; 

7) других државних органа који нису наведени у тач. 1) до 6) овог става - само државним 

службеницима и намештеницима - за 5%; 

8) високошколских установа, као и истраживачима (осим истраживача у научно - 

истраживачкој установи који право на повећање плате већ остварују у високошколској 

установи) и помоћном особљу у научно-истраживачкој делатности - за 5%; 

9) Српске академије наука и уметности (САНУ) - за 5%; 

10) осталих јавних служби, осим код организација за обавезно социјално осигурање - за 5%; 

11) корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из тачке 3) овог става - за 

5%. 

Повећање пензија и плата из ст. 47. и 48. овог члана вршиће се почев од пензије, односно 

плате за децембар 2017. године. 

Плата се неће повећати ни функционерима у органима из става 48. тачка 7) овог члана који 

би, према посебном закону којим се њихова плата директно или индиректно одређује према 

плати судија, односно државних службеника на положају, имали право на увећану плату. 

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2019. години неће се вршити усклађивање пензија у 

складу са ставом 30. овог члана. 
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Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2019. години повећаће се плате код корисника 

буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање, и то код: 

1) Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и 

Министарства одбране - за 9%; 

2) Министарства финансија - Пореске управе и Министарства финансија - Управе царина - 

за 8,5%; 

3) високошколских установа, као и истраживачима (осим истраживача у научно-

истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској 

установи) и помоћном особљу у научно-истраживачкој делатности - за 9%; 

4) установа основног и средњег образовања, установа ученичког и студентског стандарда, 

предшколских установа и установа социјалне заштите - за 9%; 

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

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

7%; 

7) организација обавезног социјалног осигурања - за 7%; 

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

- доктору медицине и стоматологу - за 10%; 

- доктору специјалисти - за 10%; 

- медицинском техничару и стоматолошком техничару - за 12%; 

- осталим запосленим - за 7%. 

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

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2019. години повећаће се плате код корисника 

буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање, и то код: 

1) Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и 

Министарства одбране - за 9%; 

2) Уставног суда - за 9%; 

3) судова, тужилаштава и завода за извршење кривичних санкција за - 9%; 

4) високошколских установа, установа основног и средњег образовања и установа 

ученичког и студентског стандарда - за 9%; 

5) истраживача (осим истраживача у научно-истраживачкој установи који право на 

повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћног особља у научно-

истраживачкој делатности - за 10%; 

6) установа културе - за 10%; 
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7) предшколских установа - за 9%; 

8) установа социјалне заштите (осим здравствених радника) - за 9%; 

9) осталих корисника средстава буџета Републике Србије - за 8%; 

10) корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из тач. 6)-8) овог става - за 

8%; 

11) организација обавезног социјалног осигурања, осим Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника - за 8%; 

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

- доктору медицине, доктору стоматологије/доктору денталне медицине, магистру 

фармације и магистру фармације - медицинском биохемичару са завршеним интегрисаним 

академским студијима здравствене струке - за 10%; 

- медицинској сестри, здравственом техничару, односно другом лицу са завршеном 

одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке - за 15%; 

- осталим запосленим (немидицинском особљу) - за 8%. 

Здравствени радници запослени у установама социјалне заштите остварују право на 

повећање плате у процентима из става 54. тачка 12) овог члана. 

Повећање плата из става 54. овог члана вршиће се почев од плате за новембар 2019. године. 

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2021. години запосленима у здравственим установама, 

запосленима у систему војног здравства, запосленима на пословима здравствене заштите у 

установама социјалне заштите, лекарима у заводима за извршење кривичних санкција, 

неговатељицама у установама социјалне заштите и здравственим радницима у Заводу за 

спорт и медицину спорта Републике Србије основица за обрачун и исплату плата утврђена 

на основу ст. 54. и 55. овог члана увећава се за 10% и тако утврђена основица повећаће се 

за 5%, почев од плате за децембар 2020. године. 

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2021. години осталим запосленима код корисника 

буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање, који нису наведени у ставу 57. овог члана, плате се повећавају за 3,5%, почев од 

плате за децембар 2020. године, а основица за обрачун и исплату плата утврђена на основу 

ст. 54. и 55. овог члана за наведене кориснике увећаће се за 5%, почев од плате за март 2021. 

године. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 29-31. ОВОГ ЧЛАНА, У 2022. ГОДИНИ ЗАПОСЛЕНИМА У 

МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ, ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, 

ЗАПОСЛЕНИМА НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И 

НЕГОВАТЕЉИЦАМА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ЛЕКАРИМА У 

ЗАВОДИМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И ЗДРАВСТВЕНИМ 

РАДНИЦИМА У ЗАВОДУ ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПЛАТЕ ЋЕ СЕ ПОВЕЋАТИ ЗА 8%. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 29-31. ОВОГ ЧЛАНА, У 2022. ГОДИНИ ОСТАЛИМ ЗАПОСЛЕНИМА 

КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (ОСИМ ФОНДА ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА) ПЛАТЕ ЋЕ СЕ ПОВЕЋАТИ ЗА 

7%. 

ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ИЗ СТ. 59. И 60. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИЋЕ СЕ ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ 

ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ. 

Дужности и одговорности трезора Републике Србије 

Члан 93. 

Управа за трезор обавља следеће послове: 

1) финансијско планирање, које обухвата: 

- пројекције прилива и одлива средстава буџета Републике Србије у току буџетске године 

на кварталном, месечном и дневном нивоу; 

- дефинисање лимита плаћања; 

- пројектовање потребних износа новчаних средстава на кварталном и месечном нивоу ради 

финансирања дефицита и отплате доспелих дугова и планирање одржања адекватног нивоа 

ликвидности током буџетске године; 

2) управљање финансијским средствима Републике Србије, које обухвата: 

- управљање ликвидношћу путем управљања новчаним средствима на консолидованом 

рачуну трезора Републике Србије и девизним средствима Републике Србије; 

- извршење буџета и припрему периодичних извештаја о извршавању буџета; 

- пласирање слободних новчаних средстава; 

- разраду поступака за наплату примања преко банкарског система; 

- управљање осталим финансијским средствима (акцијама, обвезницама, потраживањима 

итд.) и финансијским дериватима; 

тач. 3) и 4) (брисане) 

5) контрола расхода и издатака, која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених 

апропријација; 

6) извештавање о извршењу буџета; 

7) буџетско рачуноводство и извештавање, које обухвата: 

- рачуноводствене послове за евидентирање плаћања и примања, вођење дневника, главне 

књиге за све приходе и примања и расходе и издатке по корисницима буџетских средстава 

и међународне донације и друге видове помоћи; 

- финансијско извештавање; 

- припрему аката којима се регулише рачуноводствена методологија, укључујући систем 

буџетских класификација, правила буџетског рачуноводства и израду захтева у погледу 

интерног и екстерног извештавања; 
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8) успоставља, развија и одржава информациони систем Управе за трезор, укључујући 

систем за управљање јавним финансијама Републике Србије, односно локалне власти, као 

и пратеће подсистеме, регистре, пројекте и остала решења информационе технологије, која 

произлазе из надлежности Управе за трезор и других послова поверених Управи за трезор 

и управља тим системом; 

9) послови у вези јавних плаћања који обухватају вођење евиденција и обављање послова у 

оквиру система консолидованог рачуна трезора, и то: 

- вођење списка корисника јавних средстава и вођење евиденције свих корисника јавних 

средстава који су укључени и који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, 

вођење евиденције правних лица корисника буџетских средстава и вођење других 

евиденција утврђених посебним прописима; 

- отварање и вођење евиденција о рачунима за уплату јавних прихода; 

- распоређивање уплаћених јавних прихода на одговарајуће подрачуне различитих нивоа 

власти, у складу са законом; 

- отварање и вођење подрачуна корисника јавних средстава који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора и корисника јавних средстава који нису укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора, као и осталих правних субјеката који не припадају јавном 

сектору; 

- вођење девизних рачуна корисника средстава буџета Републике Србије, корисника 

средстава буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора; 

- вођење других рачуна, у складу са законом и другим прописима; 

- извештавање дневно, недељно и месечно на основу података из евиденција Управе за 

трезор; 

- пријем, контрола и обрада налога за плаћања корисника јавних средстава који су укључени 

у систем консолидованог рачуна трезора; 

- контрола извршења апропријација применом система извршења буџета Републике Србије, 

односно локалне власти; 

- издавање налога за плаћања на терет подрачуна корисника јавних средстава који су 

укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу закона и добијених 

овлашћења, исправке грешака и наплата услуга; 

- извршење налога принудне наплате; 

- обављање готовинских исплата корисника јавних средстава који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора; 

- пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних 

прихода и обавеза према корисницима јавних средстава и пријем готовинских уплата 

корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора на 

њихове подрачуне код Управе за трезор; 
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- повраћај више или погрешно наплаћених јавних прихода; 

- унутрашња контрола обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна 

трезора; 

- вођење фискалне статистике за јавна финансијска средства, на основу података које 

достављају корисници јавних средстава, у складу са прописом који доноси министар; 

- праћење ликвидности корисника јавних средстава који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора и давање података о томе, сагласно важећим прописима; 

10) прима обавештење од локалног органа управе надлежног за финансије о извршеном 

инвестирању средстава на домаћем финансијском тржишту новца; 

11) прима обавештења од корисника буџетских средстава о намери преузимања обавеза, о 

преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој промени 

која се тиче износа, рокова и услова плаћања; 

12) прикупља податке о преузетим новчаним обавезама од субјеката јавног сектора у 

комерцијалним трансакцијама, у смислу закона којим се уређују рокови измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама, које они достављају кроз информациони систем 

Управе за трезор и на основу тих података, Министарству - Одељењу за буџетску 

инспекцију, ради вршења надзора, доставља извештаје са подацима о неизмиреним 

обавезама корисника јавних средстава чији се рачуни воде у припадајућем консолидованом 

рачуну трезора и обезбеђује преузимање података о неизмиреним обавезама јавних 

предузећа из информационог система Управе за трезор; 

13)* (престала да важи) 

14) врши централизовани обрачун примања запослених, изабраних, постављених и 

ангажованих лица код корисника средстава буџета Републике Србије, који обухвата: 

- обрачун зарада, односно плата, увећања зарада, односно додатака на плату, накнада, као и 

других примања; 

- одржавање и чување базе података о запосленима, изабраним, постављеним и 

ангажованим лицима, који се односе на њихова примања;  

ВРШИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ОБРАЧУН ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА И 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, КОЈИ 

ОБУХВАТА: 

- ОБРАЧУН ЗАРАДА, ОДНОСНО ПЛАТА, УВЕЋАЊА ЗАРАДА, ОДНОСНО ДОДАТАКА 

НА ПЛАТУ, НАКНАДА, КАО И ДРУГИХ ПРИМАЊА; 

 

- ОДРЖАВАЊЕ И ЧУВАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНИМА, ИЗАБРАНИМ И 

ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА, КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЊИХОВА ПРИМАЊА; 

15) обавља друге послове из надлежности Министарства, које одреди министар. 
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Централизовани обрачун примања 

Члан 93б 

Управа за трезор врши централизовани обрачун примања запослених, изабраних, 

постављених и ангажованих лица код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава Републике Србије, изузев Војнобезбедносне агенције, Војнообавештајне агенције 

и Безбедносно-информативне агенције и њеног индиректног корисника. 

Централизовани обрачун примања вршиће се на основу података достављених од стране 

субјеката из става 1. овог члана, поступним увођењем субјеката, почев од 1. јануара 2014. 

године, према динамици која ће се утврдити актом Владе, на предлог Министарства, по 

успостављању техничко-технолошких услова. 

Изузетно од става 1. овог члана, Министарство унутрашњих послова и Министарство 

одбране самостално врше обрачун примања запослених, изабраних, постављених и 

ангажованих лица у тим министарствима, а по извршеном обрачуну, без одлагања, 

достављају податке Управи за трезор. 

Подаци из ст. 2. и 3. овог члана достављају се на обрасцима чији изглед, садржину, рокове 

и начин достављања, као и начин њихове обраде прописује Влада, на предлог 

Министарства. 

У случају да субјекти из става 1. овог члана не доставе податке из ст. 2. и 3. овог члана, неће 

им бити обрачуната, односно исплаћена примања, док не доставе прописане податке. 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ВРШИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ОБРАЧУН ПРИМАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА КОД КОРИСНИКА 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА, ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА, ВОЈНООБАВЕШТАЈНА 

АГЕНЦИЈА, БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА И ЊЕН ИНДИРЕКТНИ 

КОРИСНИК, КАО И УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА САМОСТАЛНО ВРШЕ ОБРАЧУН ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА. 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ОБРАЧУН ПРИМАЊА ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА 

УНЕТИХ ОД СТРАНЕ СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМ, КОЈИ ОМОГУЋАВА ОБРАЧУН, КРЕИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И РАЗМЕНУ 

ПОДАТАКА НЕОПХОДНИХ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ИСПЛАТЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОБУСТАВЕ ИЗ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ 

ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОСТУПНИМ УВОЂЕЊЕМ 

СУБЈЕКАТА, ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ, ПРЕМА ДИНАМИЦИ КОЈУ 

УТВРЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО, ПО УСПОСТАВЉАЊУ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ 

УСЛОВА. 

ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА, БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ: 
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- МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ОБРАЧУН ПРИМАЊА; 

- ВРСТУ, ОБЛИК И САДРЖИНУ ПОДАТАКА, КАО И НАЧИН И РОКОВЕ ЗА 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ОД СТРАНЕ СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 

- НАЧИН, ПОСТУПАК И РОКОВЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, КАО И ПОСТУПАК И 

РОКОВЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАЧУНА ПРИМАЊА СУБЈЕКТИМА ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА; 

- ОДГОВОРНОСТ ЛИЦА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА; 

- ПОПУЊАВАЊЕ, САДРЖИНУ, ОДРЖАВАЊЕ, ЗАШТИТУ И ЧУВАЊЕ БАЗЕ 

ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНИМА, ИЗАБРАНИМ И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА КОД 

СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ВЕЗИ СА ЊИХОВИМ ПРИМАЊИМА;  

- НАЧИН И РОКОВЕ ИЗВЕШТАВАЊА ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНИМА, 

ИЗАБРАНИМ, И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА КОД СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА У ВЕЗИ СА ЊИХОВИМ ПРИМАЊИМА; 

- ДИНАМИКУ УВОЂЕЊА СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВЕ 1. ОВОГ ЧЛАНА У 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ СИСТЕМ ОБРАЧУНА ПРИМАЊА; 

- ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРАВИЛАН И БЛАГОВРЕМЕН 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ОБРАЧУН ПРИМАЊА СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 

КАО И ЗА ТАЧНА ИЗВЕШТАВАЊА ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНИМА, 

ИЗАБРАНИМ И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА КОД СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА У ВЕЗИ СА ЊИХОВИМ ПРИМАЊИМА. 

КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 

ЧЛАНА КОЈИ САМОСТАЛНО ВРШЕ ОБРАЧУН ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПО ИЗВРШЕНОМ ОБРАЧУНУ, БЕЗ 

ОДЛАГАЊА, ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ИСПЛАТУ 

ПРИМАЊА УПРАВИ ЗА ТРЕЗОР. 

У СЛУЧАЈУ ДА СУБЈЕКТИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ КОЈИ САМОСТАЛНО ВРШЕ ОБРАЧУН 

ПРИМАЊА ЧЛАНА НЕ ДОСТАВЕ ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, НЕЋЕ ИМ 

БИТИ ОБРАЧУНАТА, ОДНОСНО ИСПЛАЋЕНА ПРИМАЊА, ДОК НЕ ДОСТАВЕ 

ПРОПИСАНЕ ПОДАТКЕ. 

Самостални члан Закона о изменама и допунама 

Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС”, бр. 95/18, 72/19 и 149/20) 

Члан 21. 

Одредба члана 1. став 2. овог закона примењиваће се од припреме и доношења закона о 

буџету Републике Србије за 2022. годину ЗА 2023. ГОДИНУ. 


