ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник
РС”, број 99/16), у члану 16. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, исплата награда и бонуса
запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије у 2017. години
може се вршити на основу одлуке Владе.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I.

УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана
97. став 1. тач. 11, 15, 16. и 17. Устава Републике Србије, којим је, између
осталог, утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује финансирање
остваривања права и дужности Републике Србије утврђених Уставом и
законом, финансијску ревизију јавних средстава, надлежност и рад републичких
органа, као и друге односе од интереса за Републику, у складу с Уставом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Захваљујући фискалном простору који је креиран мерама фискалне
консолидације у претходне три године, а у склопу аранжмана са Међународним
монетарним фондом, створиле су се могућности да се на основу одлуке Владе
запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије изврши
исплата једнократног износа.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА У ЗАКОНУ
Чланом 1. овог закона предлаже се да се на основу одлуке Владе
запосленима код корисника буџета Републике Србије може вршити исплата
награда, односно бонуса.
Чланом 2. овог закона уређено је ступање на снагу овог закона.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

СРЕДСТАВА

ПОТРЕБНИХ

ЗА

За спровођење овог закона обезбеђена су средства у буџету Републике
Србије за 2017. годину.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, у складу са
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број
20/12 - пречишћен текст), како би се створили услови да се реализацију
предложеног решења у 2017. години, у складу са билансним могућностима
буџета Републике Србије.
VI. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА
Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Нарочито оправдани
разлози за раније ступање на снагу овог закона, у смислу члана 196. став 4.
Устава Републике Србије, састоје се у потреби да се обезбеди несметано
функционисање установа основног и средњег образовања и ученичког
стандарда.

VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО
ДОПУЊУЈУ
Члан 16.
У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13 и 103/15), у буџетској 2017. години неће се
вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и
бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим
актима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Републике
Србије, буџета локалне власти и кориснике организација за обавезно социјално
осигурање, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у
2017. години.
У 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника
буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима
представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и
бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).
ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, ИСПЛАТА НАГРАДА И
БОНУСА ЗАПОСЛЕНИМА КОД КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2017. ГОДИНИ МОЖЕ СЕ ВРШИТИ НА ОСНОВУ
ОДЛУКЕ ВЛАДЕ.
Уколико јединице локалне самоуправе не обезбеде у буџету и не
исплате јубиларне награде запосленима у основним и средњим школама који
то право стичу у 2017. години, министар надлежан за послове финансија може,
на предлог министарства надлежног за послове образовања, привремено
обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије,
односно припадајућег дела пореза на зараде, у износу неисплаћених
јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама из буџета
јединице локалне самоуправе.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Овлашћени предлагач: ВЛАДА
Обрађивач: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
2. Назив прописа
Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,
Не постоје релевантне одредбе Споразума
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума
Нема
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније
/
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
/
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
/
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
/
5.
Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није

потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази
из одредбе секундарног извора права.
Не постоје прописи са којима је потребно обезбедити усклађеност
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Није преведен
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености.
/

