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П Р О П И С И 
КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ 

 
 

Oпшти екстерни прописи  
 

 Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14);  

 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др.закон);  

 Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01); („Службени гласник РС“, 

број 30/10) и („Службени гласник РС“, број 18/16);  

 Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03-испр., 61/05, 

5/09 и 54/09, 50/11 и 93/12, 65/13 -др. закон, 113/17 и 3/18-испр.) и усклађени динарски износи са 
Тарифама из Закона („Службени гласник РС“, 53/2004, 42/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 

35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14 - усклађени дин.изн., 45/15-ускл.дин.изн, 83/15, 112/15, 50/16- 
усл.дин.изн и 61/17-ускл.дин износи);  

 Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“, број 50/14, 77/14, 

17/15, 61/15, 96/16 и 67/17);  

 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/92, 45/16 

и 98/16);  

 Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 10/93, 14/93, 

67/16 и 3/17);  

 Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања ("Службени гласник РС", број 

44/93);  
 

Екстерни прописи Одељења  
 

 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-

исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17);  

 Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и 

113/17);  

 Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13- 

усклађени дин. износи 125/14 усклађени дин износи, 95/15-усклађени дин.износи, 83/16, 91/16- 

ускл.дин.изн., 104/16-др.закон и 96/17-ускл.дин.износи);  

 Закон о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, број 43/04, 62/06, 

111/09-др.закон, 31/11, 139/14-др.закон);  

 Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17);  

 Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15);  

 Закон о државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, број 101/05, 54/07 и 36/10);  

 Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/11, 123/14);  

 Закон о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/09 и 99/11-др.закон);  

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15);  

 Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, брoj 15/16);  

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17);  

 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13 и 101/17);  

 Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/10 и 101/17);  

 Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину („Службени гласник  

 РС“ број 100/15);  

 Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/03 и 12/06);  

 Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник РС“, 

број 49/10 и 63/16);  

 Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују Удружења („Службени гласник РС“ број 8/12, 94/13 и 93/15);  

 Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и 

примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 79/11);  
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 Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима 
јединица локалне власти у 2017. години ("Службени гласник РС", број 5/17); 

 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 
(„Службени гласник РС“, број 18/15);  

 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени 

гласник РС“ број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 И 114/17);  

 




