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Обавеза Основ – пропис 
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15. ЈАНУАР 

1. 
Сви корисници 

јавних средстава 

Уплата осталих јавних прихода 

(комуналне таксе, накнаде, итд.) 

утврђених решењем. 

У складу са актима 

локалних власти 

2. 
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 2020. 
години („Сл. гл. РС” бр. 
13/20) – чл. 7. и 8. 

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 децембар 2020. 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. 
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. 13/20) – чл. 13. и 14. 
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5. 

Директни 
корисници 
средстава буџета 
РС 

Достављају Министарству 
финансија квартални извештај о 
средствима која се у току 2020. 
године са њиховог раздела преносе 
јединицама локалне самоуправе са 
апропријације економске 
класификације 463 - Трансфери 
осталим нивоима власти, као и о 
средствима која се у току године са 
њиховог раздела преносе са групе 
конта 45 - Субвенције. 

Закон о буџету Републике 
Србије за 2020. годину 
(„Сл. гл. РС” бр. 
84/19...135/20) – чл. 40. 

6. 
Јединице локалне 
самоуправе 

Попуњавају и достављају надлежној 
организационој јединици Управе за 
трезор податке о планираним 
приходима и примањима, 
планираним расходима и 
издацима, обрачун 
суфицита/дефицита са рачуном 
финансирања и податке о платама 
и броју запослених, на основу 
усвојене Одлуке о буџету за 2021. 
буџетску годину. 

Правилник о садржају и 
начину финансијског 
извештавања о планира-
ним и оствареним 
приходима и примањима 
и планираним и изврше-
ним расходима и 
издацима јединица 
локалне самоуправе („Сл. 
гл. РС”, бр. 79/11) – чл. 9 

7. 

ПДВ обвезници чији 
је порески период 
календарски месец 
 

Подношење прегледа обрачуна – 
Образац ПОПДВ и месечне пореске 
пријаве за плаћање ПДВ за 
децембар 2020. 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. 

8. 

ПДВ обвезници чији 
је порески период 
календарско 
тромесечје 

Подношење прегледа обрачуна 
Образац ПОПДВ и месечне пореске 
пријаве за плаћање ПДВ-а за 
период октобар – децембар  2020. 
године надлежном пореском 
органу. 

Закон о ПДВ („Сл. гл. РС” 
бр. 84/04... 153/20) – 
члан 50а и Правилника о 
облику, садржини и на-
чину вођења евиденције 
о ПДВ и о облику и са-
држини прегледа 
обрачуна ПДВ („Сл. гл. РС” 
бр. 90/17… 159/20) – 
члан 46. 
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16. ЈАНУАР1 

9. 

Директни 
корисници 
средстава буџета 
Аутономне 
покрајине 
Војводине 

Врше расподелу средстава 
индиректним буџетским 
корисницима за које су надлежни, из 
својих апропријација утврђених  
Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину („Сл. лист 
АПВ” бр. 66/20) и о том 
обавештавају сваког индиректног 
корисника појединачно. 

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС” бр. 
54/09... 149/20) – чл. 
50. 

20. ЈАНУАР 

10. 

Директни 
корисници 
средстава буџета 
РС, буџета локалних 
власти и ООСО 

Директни корисници састављају 
тромесечни извештај за период 
1.1– 31.12.2020. године, а 
директни корисници 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 и 
достављају тромесечни 
консолидовани извештај органу 
управе надлежном за послове 
финансија и економије. 

Уредба о буџетском 
рачуноводству („Сл. гл. 
РС” бр. 125/03,12/06  и 
27/20) – чл. 6. 

11. 
Јединице локалне 
самоуправе 

Достављају Министарству 
финансија – Управи за трезор – 
надлежној организационој јединици 
квартално извештај о оствареним 
приходима и примањима и 
извршеним расходима и издацима 
за све изворе прихода за период 
1.1–31.12.2020. Квартално се 
исказују подаци и о неизмиреним 
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. 

 

 

 

 

 

                                                           
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 
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12. 

Директни 
корисници 
средстава буџета 
РС 

Рок до ког врше корекцију расхода 
и издатака за буџетску 2020. 
годину, у систему извршења буџета. 

Правилник о начину и 
поступку преноса 
неутрошених буџетских 
средстава Републике 
Србије на рачун 
извршења буџета 
Републике Србије („Сл. гл. 
РС” бр. 120/12), чл. 3 

26. ЈАНУАР 

13. 

Директни и 
индиректни 
корисници 
средстава буџета 
Републике Србије 
који по закону 
имају обавезу 
доношења 
финансијског плана 

Доносе финансијски план за 2021. 
годину, усаглашен са одобреним 
средствима из буџета а на основу 
обавештења о додељеним 
средствима од надлежног директног 
буџетског корисника. 

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС” бр. 
54/09...  149/20), члан 
50. 

14. 

Директни и 
индиректни 
корисници 
средстава буџета 
РС који по закону 
немају обавезу 
доношења 
финансијског плана 

Доносе плaн зa кoришћeњe oних 
aпрoприjaциja зa кoje oбим и 
нaмeнa ниje унaпрeд зaкoнoм 
oдрeђeнa и тo пo ближим нaмeнaмa 
и aктивнoстимa за 2021. годину. 

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС” бр. 
54/09...  149/20), члан 
50. 

у року од 45 дана од дана ступања на снагу  

одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину 

15. 

Директни и 
индиректни 
корисници 
средстава буџета 
локалне власти који 
по закону имају 
обавезу доношења 
финансијског 
плана, односно они 
који по закону 
немају обавезу 
доношења 
финансијског плана 

Доносе финансијски план за 2021. 
годину, усаглашен са одобреним 
средствима из буџета а на основу 
обавештења о додељеним 
средствима од надлежног директног 
буџетског корисника. 

Они који по закону немају обавезу 
доношења финансијског плана, 
доносе плaн зa кoришћeњe oних 

aпрoприjaциja зa кoje oбим и 
нaмeнa ниje унaпрeд зaкoнoм 
oдрeђeнa и тo пo ближим нaмeнaмa 
и aктивнoстимa за 2020. годину 

Закон о буџетском 
систему („Сл. гл. РС” бр. 
54/09...  149/20), члан 
50. 
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31 ЈАНУАР2 

16. Сви послодaвци 

Достављање запосленом обрачуна 
зараде, односно накнаде зараде за 
децембар  2020. 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. 

17. 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. 

18. Сви послодавци 

Издавање потврде о плаћеним 
порезима и доприносима по 
одбитку од стране пореског плаца, 
односно пореског посредника, за 
2020. годину лицу из чијег прихода 
су плаћени јавни приходи на 
обрасцу ППП ПО. 

Закон о пореском 
поступку и пореској 
администрацији („Сл. гл. 
РС” бр. 80/02... 144/20) 
– члан 41. став 11. 

19. 

Директни и инди-
ректни корисници 
средстава буџета 
Аутономне 
покрајине 
Војводине 

Доносе финансијски план за 2021. 
годину, усаглашен са одобреним 
средствима из буџета а на основу 
обавештења о додељеним 
средствима од надлежног директног 
буџетског корисника 

Покрајинска 
скупштинска одлука о 
буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 
2021. годину („Сл. лист 
АПВ” бр. 66/20) 

20. 

Обвезници 
средњорочног 
планирања:  
органи државне 
управе, ООСО, ЈЛС, 
као и остали 
корисници и 
корисници 
буџетских  средства 
које Влада, односно 
надлежни орган ЈЛС 
на то обавеже 

Oбвeзници срeдњoрoчнoг 
плaнирaњa, свoj срeдњoрoчни плaн 
за период који почиње текућом 
годином, oбjaвљуjу  на свojoj 
интeрнeт стрaници и уносе у 
Јединствени информациони систем, 
вoдeћи рaчунa o зaштити тajних 
пoдaтaкa. 

Детаљније у овом броју Буџетског 
рачуноводства. 

Закон о планском 
систему Републике 
Србије („Сл. гл. РС” бр. 
30/18)  - члан 26. 

 

                                                           
2 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) 

 


