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ПОСЛОВНЕ	ОБАВЕЗЕ	 	
ФИНАНСИЈСКЕ	СЛУЖБЕ	
1 5 .  април  –  3 0 .  април  2 0 2 1 .  
Ред. 
бр.  

Корисник 
/Орган 

Обавеза Основ – пропис 

1 2 3 4 

15. АПРИЛ 

1. 

Сви 
корисници 
јавних 
средстава 

Уплата осталих јавних прихода 
(комуналне таксе, накнаде, итд.) 
утврђених решењем. 

У складу са актима 
локалних власти 

2. Министар 
финансија 

Достављање Влади на претходно 
разматрање Фискалне стратегије, која 
садржи економску и фискалну политику 
Владе са пројекцијама за буџетску 2022. 
и наредне две фискалне године. 

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС”, бр. 
54/09... 149/20) – члан 
31. 

3. 
Јединице 
локалне 
самоуправе 

Достављање месечног извештаја о 
планираним приходима и примањима 
(Образац 1), планираним расходима и 
издацима (Образац 2 и Образац 2а). 
Месечно се исказују подаци о оствареним 
приходима и примањима, односно 
извршеним расходима и издацима, као и 
подаци о нивоу задужености (месец март 
2021. године). 

Правилник о садржају и 
начину финансијског 
извештавања о планира-
ним и оствареним прихо-
дима и примањима и 
планираним и извршеним 
расходима и издацима 
јединица локалне 
самоуправе („Сл. гл. РС” 
бр. 79/11) – чл. 10. и 11. 

4. 
Јединице 
локалне 
власти 

Подношење Министарству финансија 
Извештаја о планираним и извршеним 
расходима за плате из претходног 
месеца. Образац ПЛ-1 и Образац ПЛ-2 
преузимају се у електронском облику са 
сајта Министарства финансија. 
Попуњени, потписани и скенирани 
обрасци достављају се електронским 
путем на адресу 
ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs 

Правилник о начину и 
садржају извештавања о 
планираним и 
извршеним расходима за 
плате у буџетима локалне 
власти у 2021. години 
(„Сл. гл. РС” бр. 11/21) – 
чл. 7. и 8. 

5. 
Директни 
буџетски 
корисници 

Подношење Министарству финансија 
извештаја о извршеним расходима за 
плате за претходни месец, као и 
појединачно за индиректне кориснике из 
њихове надлежности, на обрасцима који 
чине саставни део Прилога 1 – Преглед 
извршених средстава за плате на 
месечном нивоу. Попуњени и скенирани 
Прилог 1 са печатом и потписом 
одговорног лица у ексел формату 
доставља се електронским путем на 
адресу dunja.tepavac@mfin.gov.rs 

Правилник о начину и 
садржају извештавања о 
извршеним расходима за 
плате код директних и 
индиректних корисника 
буџета Републике Србије у 
2020. години („Сл. гл. РС” 
бр. 11/21) – чл. 13. и 14. 
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6. 

ПДВ 
обвезници 
чији је 
порески 
период 
календарски 
месец 
 

Подношење прегледа обрачуна – 
Образац ПОПДВ и месечне пореске 
пријаве за плаћање ПДВ за март 2021. 
године надлежном пореском органу. 

Закон о ПДВ („Сл. гл. РС” 
бр. 84/04... 153/20) – 
члан 50а и Правилник о 
облику, садржини и начину 
вођења евиденције о ПДВ 
и о облику и садржини 
прегледа обрачуна ПДВ 
(„Сл. гл. РС” бр. 90/17... 
159/20 ) – члан 46. 

7. 

ПДВ 
обвезници 
чији је 
порески 
период 
календарскo 
тромесечје  
 

Подношење прегледа обрачуна – 
Образац ПОПДВ и месечне пореске 
пријаве за плаћање ПДВ за период 
јануар - март 2021. године надлежном 
пореском органу. 

Закон о ПДВ („Сл. гл. РС” 
бр. 84/04... 153/20) – 
члан 50а и Правилник о 
облику, садржини и начину 
вођења евиденције о ПДВ 
и о облику и садржини 
прегледа обрачуна ПДВ 
(„Сл. гл. РС” бр. 90/17... 
159/20 ) – члан 46. 

20. АПРИЛ 

8. 

Директни 
корисници 
средстава 
буџета РС, 
Високи савет 
судства, 
Државно веће 
тужилаца, 
директни 
корисници 
средстава 
буџета 
локалне 
власти и 
ООСО 

Састављање тромесечног извештаја (за 
период 1.1–31.3.2021). Директни корис-
ници који у својој надлежности имају 
индиректне кориснике, периодичне 
извештаје индиректних корисника 
усклађују са подацима садржаним у 
главној књизи трезора и подацима из 
својих евиденција, врше консолидацију 
података, састављају тромесечни 
консолидовани извештај. Извештаји се 
достављају електронски, путем 
Информационог система за подношење 
финансијских извештаја. 

Уредба о буџетском 
рачуноводству („Сл. 
гласник РС”, бр. 125/03, 
12/06 i 27/20) – члан 6. 
Правилник о начину 
припреме састављања и 
подношења финансијских 
извештаја корисника 
буџетских средстава, 
корисника средстава за 
обавезно социјално 
осигурање и буџетских 
фондова („Сл. гл. РС” бр. 
18/15 ... 8/21) – чл. 11. 

9. 
Јединице 
локалне 
самоуправе 

Достављање Министарству финансија – 
Управи за трезор – надлежној органи-
зационој јединици, кварталног извештаја 
о оствареним приходима и примањима и 
извршеним расходима и издацима за 
све изворе прихода. 
Квартално, за период 1.1–31.3.2021. 
године, се исказују подаци и о неиз-
миреним доспелим обавезама, на 
Обрасцу 2 и Обрасцу 2а, у кумулативним 
износима и само за извор 01 – Приходи 
из буџета. 

Правилник о садржају и 
начину финансијског 
извештавања о 
планираним и 
оствареним приходима и 
примањима и 
планираним и 
извршеним расходима и 
издацима јединица 
локалне самоуправе („Сл. 
гл. РС” бр. 79/11) – чл. 13. 
и 14. 
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1 Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први 

наредни радни дан, у складу са одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. гл. РС” бр. 18/16 и 95/18 аутентично тумачење). 

1 2 3 4 

25. АПРИЛ1 

10. Влада РС 

Давање сагласности министру да 
припреми нацрт Фискалне стратегије за 
2022. са пројекцијама за 2023. и 2024. 
годину, који садржи конкретне одлуке о 
приоритетним областима финансирања, 
укључујући и средњорочне приоритете 
јавних инвестиција. 

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС” бр. 
54/09... 149/20) – члан 
31. 

30. АПРИЛ 

11. Сви 
послодaвци 

Достављање запосленом обрачуна 
зараде, односно накнаде зараде за март 
2021. године. Уколико није извршена 
исплата зараде, послодавац је дужан да 
уз обрачун достави и обавештење о 
томе, као и да наведе разлоге због којих 
није извршена исплата. 

Закон о раду („Сл. гл. РС” 
бр. 24/05... 95/18) – 
члан 121. 

12. Сви 
послодавци 

Обрачун и уплата доприноса за обавезно 
социјално осигурање на најнижу месечну 
основицу, уколико послодавац није 
исплатио зараду за претходни месец. 

Закон о доприносима за 
обавезно социјално 
осигурање („Сл. гл. РС” 
бр. 84/04... 153/20) – 
члан 51. став 3. 

13. Министар 
финансија 

Достављање нацрта Фискалне стратегије 
Фискалном савету. 

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС” бр. 
54/09... 149/20) – чл. 31. 

14. 

Локални орган 
управе 
надлежан за 
финансије 

Припрема нацрта одлуке о завршном 
рачуну буџета локалне власти са 
образложењем које садржи годишњи 
извештај о учинку програма за 2020. 
годину и достављање надлежном 
извршном органу локалне власти.  

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС” бр. 
54/09... 149/20) – чл. 78. 

15. ООСО и РФЗО 

Доношење одлуке о завршним рачунима 
организација за обавезно социјално 
осигурање за 2020. годину, усвајање 
извештаја о извршењу финансијских 
планова и подношење Управи за трезор; 
Републички фонд за здравствено осигу-
рање контролише, сравњује податке из 
годишњих извештаја о извршењу 
финансијског плана корисника средстава 
који се налазе у његовој надлежности, 
консолидује податке и саставља 
консолидовани годишњи извештај о 
извршењу финансијског плана, који 
подноси Управи за трезор. 

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС” бр. 
54/09... 149/20) – чл. 78. 
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16. 

 
Јавна 
предузећа 
чији је 
оснивач РС 
 

Достављају обрасце тромесечних 
извештаја о реализацији годишњег 
односно трогодишњег програма 
пословања јавних предузећа за први 
квартал 2021. године. Обрасце 
достављају Министарству привреде 

Закон о јавним 
предузећима („Сл. гл. РС” 
бр. 15/16 и 88/19) члан 
63. и 
Правилник о обрасцима 
тромесечних извештаја о 
реализацији годишњег 
односно трогодишњег 
програма пословања 
јавних предузећа („Сл. гл. 
РС” бр. 36/16) 

17. 

Јавна 
предузећа 
чији је 
оснивач 
јединица 
локалне 
самоуправе 

Достављају обрасце тромесечних 
извештаја о реализацији годишњег 
односно трогодишњег програма 
пословања јавних предузећа за први 
квартал 2021. године. Обрасце доста-
вљају надлежном органу јединице 
локалне самоуправе. 

Закон о јавним 
предузећима („Сл. гл. РС” 
бр. 15/16 и 88/19) – 
члан 63. и 
Правилник о обрасцима 
тромесечних извештаја о 
реализацији годишњег 
односно трогодишњег 
програма пословања 
јавних предузећа („Сл. гл. 
РС” бр. 36/16) 


