
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. 79/05… 95/18, 157/20)  

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. 62/06 … 95/18) 

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

Закон о информационој безбедности ("Службени гласник РС". 6/2016, 94/2017 и 77/2019) 

 http://www.pravno-informacioni-sistem.rs /SlGlasnikPortal /eli/rep/sgrs /skupstina/zakon /2016/6/5/reg 

Закон о електронској управи – ("Службени гласник РС", број 27/18) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/27/4/reg 

Закон о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/06 … 30/18)  

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

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

отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник 

РС", бр. 99/18 и 40/19); 

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/99/1/reg  

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09…72/19, 149/20)  

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…125/20) 

 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, 

21/20 и 32/21) 

 https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/21/7/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. 69/17, 68/19, 91/20 и 152/20) 

 http://www.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, 15/20 и 19/21) 

https://www.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 

Одлука о садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци платних услуга 

достављају Народној банци Србије ("Службени гласник РС",  бр. 57/2015, /исправка 59/2015) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/narodnabanka/odluka/2015/57/2/reg  

Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна ("Службени гласник 

РС", бр. 55/2015 и 82/2017  и 69/2018) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/narodnabanka/odluka/2015/55/13/reg  

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени 

гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 

33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021 и 66/2021) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/16/1  

 

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

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

фондова, образац 1 Биланс стања ("Службени гласник РС", br. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 

41/2021) 

 

https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_nacinu_pripreme_sastavljanja_i_podnosenja_finansijskih_izvestaja_koris

nika_budzetskih_sredstava_korisnika_sredstava_organizacija_za_obavezno_socijalno_osiguranje_i_budzetskih_fondo

va.html 

 

Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", br. 149/2020, 40/2021 i 100/2021) 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-budzetu-republike-srbije-za-2021-godinu.html  

 

Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима 

за поступање и извештавање интере ревизије у јавном сектору ("Службени гласник РС", 99 /11 и 106/13) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/99/2 

 

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/20/1/reg  
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