ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ
Члан 1.
У Закону о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка), у члану 27е став 3. број: „2015.”
замењује се бројем: „2016.”.
После става 26. додаје се нови став 27, који гласи:
„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 ставoм 26.
овог члана.”
Ст. 27. и 28, који постају ст. 28. и 29, мењају се и гласе:
„У априлу 2015. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.
У октобру 2015. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.”
После става 28, који постаје став 29. додају се нови ст. 30. и 31, који
гласе:
„У априлу 2016. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.
У октобру 2016. године плате и пензије повећаће се за 0,5%.”
Досадашњи став 29. постаје став 32.
У досадашњем ставу 30, који постаје став 33, број: „2015.” замењује се
бројем: „2016.”.
После досадашњег става 30, који постаје став 33. додају се нови ст. 3438, који гласе:
„Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим
лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31.
децембра 2015. 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.
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из ст. 35. и 37. овог члана."
Досадашњи ст. 31-34. постају ст. 39-42.
Члан 2.
У члану 93б став 3. мења се и гласи:
„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 техничкотехнолошких услова.”
Члан 3.
После члана 103а додаје се члан 103б, који гласи:
„Члан 103б
Новчаном казном у износу од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај корисник јавних средстава ако не поштује одредбе члана 27е ст. 34,
35, 36. и 37. овог закона.
Новчаном казном од 30.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице корисника јавних средстава ако не поштује одредбе члана 27е
ст. 34, 35, 36. и 37. овог закона.
У случају да директни, односно индиректни корисници буџетских
средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање не поштују одредбе члана 27е ст. 34, 35, 36. и 37. овог закона,
министар ће решењем:
1) привремено обуставити извршење апропријација намењених за
исплату плата, односно примања запосленим, изабраним, постављеним и
ангажованим лицима код корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање;
2) привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета
Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на
добит правних лица јединици локалне власти.”
Члан 4.
Акт Владе из члана 1. овог закона донеће се у року од 15 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 5.
Поступци који су започети ради попуњавања радних места код корисника
јавних средстава, а који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона,
могу се наставити уз сагласност тела Владе из члана 1. овог закона, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно
прибављено мишљење Министарства.
У случају да корисници јавних средстава наставе поступке из става 1.
овог члана, без сагласности тела Владе, казниће се новчаном казном за
прекршај, и то:
- корисник јавних средстава у износу од 500.000 до 2.000.000 динара;

-3- одговорно лице корисника јавних средстава у износу од 30.000 до
2.000.000 динара.
У случају да директни, односно индиректни корисници буџетских
средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање не поштују одредбе овог члана, министар ће решењем:
1) привремено обуставити извршење апропријација намењених за
исплату плата, односно примања запосленим, изабраним, постављеним и
ангажованим лицима код корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање;
2) привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета
Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на
добит правних лица јединици локалне власти.
Члан 6.
Одредбе члана 1. овог закона, које се односе на забрану заснивања
радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно
упражњених радних места код корисника јавних средстава до 31. децембра
2015. године и одредбе члана 5. овог закона, не односе се на запослене у
службама Народне скупштине, Заштитника грађана, Повереника за заштиту
равноправности, Државне ревизорске институције, Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, Агенције за борбу против
корупције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,
Комисије за заштиту конкуренције, Комисије за хартије од вредности, Фискалног
савета, Републичке радиодифузне агенције и Агенције за енергетику Републике
Србије.
Одредбе члана 1. овог закона, које се односе на забрану заснивања
радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно
упражњених радних места код корисника јавних средстава до 31. децембра
2015. године и одредбе члана 5. овог закона, не односе се и на судије, јавне
тужиоце и заменике јавних тужилаца, наставно особље високошколске
установе и научно и истраживачко особље научноистраживачке организације
акредитоване у складу са законом, на изабрана, постављена и именована лица
у државним органима и органима јединица територијалне аутономије и локалне
самоуправе, као и на директоре јавних предузећа, друштава капитала, установа
и јавних агенција чији су оснивачи Република Србија или јединице
територијалне аутономије, односно локалне самоуправе.
Радни однос са новим лицима, односно ангажовање лица по уговору о
делу, по уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и
студентске задруге, као и ангажовање лица по другим основама у Народној
скупштини и независним државним органима и организацијама из става 1. овог
члана које бира Народна скупштина, може се засновати, односно лица
ангажовати уз сагласност одбора Народне скупштине надлежног за
админстративно-буџетска питања.
Новчаном казном у износу од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај корисник јавних средстава из става 1. овог члана ако не поштује
одредбе из става 3. овог члана.
Новчаном казном од 30.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице корисника јавних средстава из става 1. овог члана ако не
поштује одредбе из става 3. овог члана.
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Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе члана 1. овог закона, које
се односе на ограничење укупног броја 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,
примењују се од 1. марта 2014. године.

