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

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

 

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

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

 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 

54/2007, 104/2009 и 36/2010) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2004/120/7/reg 

 

Закон о роковима измирења новчаних обавеза  у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, 

бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2012/119/3/reg 

 

Закон о платном промету ( “Службени лист СРЈ”, бр. 3 од 18. јануара 2002, 5 од 25. јануара 2003, “Службени 

гласник РС”, бр. 43 од 20. априла 2004, 62 до 19. јула 2006, 111 од 29. децембра 2009 - др. закон, 31 од 9. маја 

2011, 139 од 18. децембра 2014 - др. закон) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2004/43/7 

 

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 јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/91/1 

 

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 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 
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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 утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за 

отварање и укидања подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (“Службени гласник 

РС”, бр. 99/18 и 40/19) 

https://www.mfin.gov.rs/propisi/pravilnik-o-nacinu-utvrdjivanja-i-evidentiranja-korisnika-javnih-sredstava-i-o-

uslovima-i-nacinu-za-otvaranje-i-ukidanje-podracuna-konsolidovanog-racuna-trezora-kod-uprave-za-trezor/ 

 

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 начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 

(„Службени гласник РС“ бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020 и 8/2021) 

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

 

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 20/2020 и 151/2020) 

https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-sistemu-izvrsenja-budzeta-republike-srbije.html 
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