
Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција 

за радна места оглашена у јавном конкурсу Министарства финансија – Управа за трезор: 

Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79 од 16. септембра 2005, 81 од 23. 

септембра 2005 - исправка, 83 од 30. септембра 2005 - исправка, 64 од 13. јула 2007, 67 од 20. јула 2007 - 

исправка, 116 од 22. децембра 2008, 104 од 16. децембра 2009, 99 од 11. септембра 2014, 94 од 19. 

октобра 2017, 95 од 8. децембра 2018) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/79/2/reg 

Закон о платама државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 62 од 19. јула 

2006, 63 од 21. јула 2006 - испрaвка, 115 од 26. децембра 2006 - исправка, 101 од 6. новембра 2007, 99 од 

27. децембра 2010, 108 од 6. децембра 2013, 99 од 11. септембра 2014, 95 од 8. децембра 2018) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2006/62/5/reg 

Закон о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62 од 19. јула 2006, 31 од 9. маја 2011, 93 од 

28. септембра 2012 - др. закон, 119 од 17. децембра 2012, 139 од 18. децембра 2014, 30 од 20. априла 

2018. године) 

 https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2006/62/11/reg 

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09…72/19) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/54/1/reg 
 

Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних 

трансакција у динарима („Службени гласник РС“, бр. 55/15…22/19) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/narodnabanka/odluka/2015/55/14/reg 
 

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2016/18/2/reg 
 

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 

80/92…98/16) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/1992/80/9/reg 
 

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 

10/93…3/17) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/uputstvo/1993/10/1/reg 
 

Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор 

(„Службени гласник РС“ бр. 116/13…96/17) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2013/116/1/reg 
 

Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/18) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2014/139/2/reg 

 

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна 

трезора („Службени гласник РС“, бр. 96/17 и 68/19) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2017/96/3/reg 
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Одлука о начину обављања послова између НБС и Управе за трезор преко система 

консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 78/2015) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/narodnabanka/odluka/2015/78/2/reg 

 

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна 

трезора за девизна средства ("Службени гласник РС", бр. 13 од 24. фебруара 2017, 51 од 19. јула 2019.) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2017/13/1/reg 
 

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са 

тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16…68/19) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/16/2/reg 
 

Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, број 50/19) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/50/7/reg 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/narodnabanka/odluka/2015/78/2/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2017/13/1/reg
http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/16/2/reg
http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/50/7/reg

