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1. АПРИЛ 

1. 
Локалне 

власти 

Подношење захтева за сагласност 

Државној ревизорској институцији, да 

ревизију њиховог буџета за 2020. годину 

обави лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија. 

Закон о буџетском 

систему („Сл. гл. РС”, бр. 

54/09… 149/20) – члан 

92. став 5. 

2. 

Орган 

државне 

управе 

надлежан за 

координацију 

јавних 

политика 

Подношење Влади на усвајање 

Годишњег извештаја о резултатима 

спровођења Акционог плана за 

спровођење Програма Владе најкасније 

до 1. априла текуће године за претходну 

фискалну годину. 

Закон о планском 

систему Републике 

Србије („Сл. гл. РС” бр. 

30/18) – члан 44. став 3. 

5. АПРИЛ 

3. 

Сви буџетски 

корисници 

као 

послодавци 

Достављање Обрасца ИОСИ – Извештај о 

извршењу обавезе запошљавања особа 

са инвалидитетом за март  2021. године, 

у електронском облику путем портала 

Пореске управе. 

Правилник о начину 

праћења извршавања 

обавезе запошљавања 

особа са инвалидитетом 

и начину доказивања 

извршавања те обавезе 

(„Сл. гл. РС” бр. 101/16) – 

члан 11. 

4. 

Корисници 

јавних 

средстава 

Подношење молбе за попуњавање 

слободног, односно упражњеног радног 

места и за одобравање додатног радног 

ангажовања код КЈС на Обрасцу ПРМ. 

Молба се подноси надлежном 

министарству, односно другом 

надлежном органу, за одлучивање на 

седници Комисије у том месецу. 

Уредба о поступку за 

прибављање сагласности 

за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање 

код корисника јавних 

средстава („Сл. гл. РС” бр. 

159/20) – члан 3. 

5. 

Директни 

буџетски 

корисници 

Достављање месечних извештаја о 

реализацији пројеката и програма који се 

финансирају из извора финансирања 11 – 

Примања од иностраних задуживања, за 

претходни период текуће године, за 

пројекте које сами реализују, као и за 

пројекте које реализују индиректни 

Правилник о извештавању 

и реализацији пројеката и 

програма који се 

финансирају из извора 

финансирања 11 – 

Примања од иностраних 

задуживања („Сл. гл. РС” 
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буџетски корисници за које су надлежни. 

Месечни извештаји се достављају 

Министарству финансија на Обрасцу ИППЗ. 

бр. 25/15) – чл. 2. и 3. 

6. 

Директни 

корисници 

средстава  

буџета РС 

Достављање Управи за трезор плана за 

извршење буџета за мај-децембар 2021. 

године. 

Правилник о систему 

извршења буџета 

Републике Србије  

(„Сл. гл. РС” бр. 20/20 и 

151/20) – члан 15. став 4. 

7. 

Локални орган 

управе 

надлежан за 

финансије 

Извештавање о инвестирању новчаних 

средстава са консолидованог рачуна 

трезора локалне власти на домаћем 

финансијском тржишту новца за месец 

март 2021, подношењем Обрасца 

ИКРТЛВ – Извештај о инвестирању 

новчаних средстава на консолидованом 

рачуну трезора локалне власти за месец 

_____ 20__. године. 

Локални орган управе надлежан за 

финансије подноси овај извештај Управи 

за трезор. 

Закон о буџетском  

систему („Сл. гл. РС” бр. 

54/09… 149/20) – члан 10. 

Правилник о начину 

коришћења средстава са 
подрачуна консолидо-

ваног рачуна трезора 
Републике Србије, 

односно других рачуна, 
начину пласирања 

новчаних средстава, као 
и о начину извештавања 

о коришћењу, односно о 
инвестирању средстава 

(„Сл. гл. РС” бр. 101/18) – 
члан 12. 

 

 

 

                                                           
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). 

 

10. АПРИЛ1 

8. 

Корисници 

јавних 

средстава 

Достављање података у електронском 

облику о броју укупно запослених, 

изабраних, постављених и ангажованих 

лица и износу исплаћеном на име свих 

примања у месецу марту 2021. године 

Централном регистру обавезног 

социјалног осигурања 

Закон о Централном 

регистру обавезног 

социјалног осигурања 

(„Сл. гл. РС” бр. 95/18 и 

91/19) – чл. 27 

9. 

Порески 

дужници, који 

нису 

обвезници 

ПДВ-а 

Подношење месечне пореске пријаве за 

плаћање ПДВ за март  2021. године 

надлежном пореском органу. 

Закон о ПДВ („Сл. гл. РС” 

бр. 84/04... 153/20) – чл. 

48. и 50. став 3. 
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10. 

Индиректни 

корисници 

средстава 

буџета РС, 

индиректни 

корисници 

средстава 

буџета 

локалне 

власти и 

индиректни 

корисници 

средстава 

РФЗО 

Састављање тромесечног извештаја о 

извршењу буџета (за период 1.1-

31.3.2021.) и достављање надлежном 

директном кориснику. Извештаји се 

достављају електронски, путем 

Информационог система за извршење 

буџета. 

 

 

Уредба о буџетском 

рачуноводству („Сл. гл. РС” 

бр. 125/03... 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 

15. АПРИЛ 

11. 

Сви 

корисници 

јавних 

средстава 

Уплата осталих јавних прихода 

(комуналне таксе, накнаде, итд.) 

утврђених решењем. 

У складу са актима 

локалних власти 

12. 
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. 

13. 

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. 

14. 

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. 
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15. 

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. 

16. 

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. 


