
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ 
СИСТЕМУ 

Члан 1. 

У Закону о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 - др. закон), 
у члану 2. тачка 8) речи: „јавна предузећа, фондови и дирекције основани од 
стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена 
утврђена посебним законом;” бришу се. 

У тачки 14) речи: „поједини јавни приходи могу се, у складу са законом, у 
целини или делимично, исказати као наменски приходи;” бришу се. 

Тачка 15) мења се и гласи:  

„15) Наменски приходи и примања су јавни приходи, односно 
примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, 
односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком 
јединице локалне самоуправе;”. 

После тачке 58б) додаје се тачка 58в), која гласи: 

„58в) Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа 
родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу 
буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне 
равноправности;”. 

Члан 2. 

У члану 4. став 1. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје 
се тачка 4), која гласи: 

„4) алокацијску ефикасност која подразумева распоређивање средстава 
буџета са циљем унапређења родне равноправности.”. 

Члан 3. 

У члану 27е став 34. број: „2015.” замењује се бројем: „2016.”. 

Додаје се став 43, који гласи: 

„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%.”. 

Члан 4. 

У члану 28. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 
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„Приликом припреме програмског модела буџета дефинишу се родно 
одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се 
приказују планирани очекивани доприноси програма, програмске активности 
или пројекта остваривању родне равноправности.”.  

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8. 

Члан 5. 

У члану 35. став 2. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје 
се тачка 7), која гласи: 

„7) начин на који ће корисници у образложењу предлога финансијског 
плана исказати родну анализу расхода и издатака.”. 

Члан 6. 

У члану 37. став 2. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје 
се тачка 3), која гласи: 

„3) родну анализу расхода и издатака.”. 

Члан 7. 

У члану 40. став 2. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје 
се тачка 7), која гласи: 

„7) начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета 
локалне власти.”. 

Члан 8. 

У члану 54. после става 7. додају се нови ст. 8. и 9, који гласе: 

„Ограничење из става 1. овог члана не примењује се на преузимање 
обавеза ради подстицања инвестиција у привреди у складу са законом који 
уређује улагања и законом који уређује опште услове и поступак контроле 
државне помоћи, у оквиру обима средстава исказаног за текућу и наредне две 
буџетске године у општем делу буџета за текућу годину, укључујући и потребна 
средства након три фискалне године. 

На закључивање уговора из става 8. овог члана сагласност даје Влада, 
на предлог министарства надлежног за послове привреде.”. 

Досадашњи став 8. постаје став 10. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 11, речи: „ст. 1-8.” замењују се 
речима: „ст. 1-10.”. 

Члан 9. 

У члану 54а став 3. после речи: „оцене” додају се запета и речи: „као и 
праћење спровођења и извештавање о реализацији”. 

Члан 10. 

У члану 61. став 9. после речи: „смањење апропријације” додају се речи: 
„путем преусмеравања”. 

У ставу 10. после речи: „промене апропријације” додају се речи: „путем 
преусмеравања”. 

Став 14. мења се и гласи: 
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„Укупан износ преусмеравања из става 13. овог члана закона, почев од 
буџета Републике Србије за 2015. годину, не може бити већи од износа разлике 
између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног 
овим законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.”. 

Члан 11. 

У члану 65. тачка 2) речи: „наменских прихода буџета” замењују се речју: 
„донација”. 

Члан 12. 

У члану 69. став 3. речи: „до 2%” замењују се речима: „до 2,5%”. 

Члан 13. 

У члану 93. тачка 12) мења се и гласи: 

„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;”. 

Члан 14. 

У члану 43. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 93/12 и 142/14), речи: „за 2015. 
годину” замењују се речима: „за 2016. годину”. 

Члан 15. 

У члану 47. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 93/12, 62/13 и 63/13 - исправка), речи: „1. 
јануара 2015. године, уколико” замењују се речју: „кад”. 

Члан 16. 

Одредбе овог закона које се односе на родно одговорно буџетирање 
примењиваће се на буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног 
увођења родно одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета 
Републике Србије и буџета локалних власти за 2020. годину. 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања из става 1. овог 
члана, односно број програма и број буџетских корисника доноси министар 
надлежан за финансије, покрајински секретар за финансије, односно орган 
надлежан за буџет јединице локалне самоуправе, у сарадњи са институцијама 
надлежним за унапређење родне равноправности, најкасније до 31. марта текуће 
године за наредну годину. 

Члан 17. 

Јединице локалне самоуправе су дужне да до 1. децембра 2016. године 
ускладе одлуке о буџету са чланом 1. став 1. овог закона.  
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Члан 18. 

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

 


