
Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних 

компетенција за радна места оглашена 16. октобра 2019. године, у јавном конкурсу Министарства 

финансија – Управа за трезор: 

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 
 

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 
 

Закон о платном промету („Службени гласник СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“ бр. 

43/04… 139/14 – др. закон) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/slsrj/skupstina/zakon/2002/3/2/reg 
 

Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04…72/19) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2004/84/4/reg 
 

Закон о државним службеницима ( ,,Службени гласник РС“, бр. 79/05 ........95/18) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/79/2/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 oдређивању компетенција за рад државних службеника („Службени гласник РС“, бр. 4/19) 

http://pisslglasnik.com/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/4/1/regУ 

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника 

(„Службени гласник РС“, бр. 117/05....42 /19) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2005/117/1/reg 

 

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима 

(„Службени гласник РС“, број 2 /19) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/2/3/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 
 

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 
 

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 номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације 

(„Службени гласник РС“, бр. 17/97 и 24/00) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/slsrj/ministarstva/pravilnik/1997/17/2/reg 
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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“, бр. 18/15 и 104/ 18) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/18/2/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 

 

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 
 

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 

83/10…110/17) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/83/1/reg 
 

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и 

индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години („Службени гласник РС“, број 

45/19) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/45/1/reg 
 

Одлука о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“, бр. 56/11…82/17) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/narodnabanka/odluka/2011/56/1/reg 

 

Одлука о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 14/14 

и 76/16) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/narodnabanka/odluka/2014/14/1/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 
 

Одлука о јединственој структури текућих рачуна („Службени гласник РС“, број 55/15) 

http://pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/narodnabanka/odluka/2015/55/15/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 
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