На основу члана 48. 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 142/14),
Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ИСКАЗИВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА
О ПРОЦЕЊЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ЕФЕКТИМА ЗАКОНА, ДРУГОГ ПРОПИСА
ИЛИ ДРУГОГ АКТА НА БУЏЕТ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин исказивања и извештавања о процењеним
финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно
финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање.
Члан 2.
Предлагач је дужан да у образложењу закона, другог прописа или другог акта (у
даљем тексту: акт) који се доставља Народној скупштини, Влади или надлежном
органу локалне власти ради утврђивања предлога, односно усвајања наведе процену
финансијских ефеката које ће акт имати на буџет, односно финансијске планове
организација за обавезно социјално осигурање.
Процена финансијских ефеката из става 1. овог члана исказује се у сталним
ценама, односно без индексирања у наредним годинама и користи се као основа за
планирање прихода и примања и расхода и издатака у буџетској години и за наредне
две фискалне године, при чему Министарство финансија, односно локални орган
управе надлежан за послове финансија врши одговарајуће корекције, и то:
- на основу евентуалне промене исказаних вредности елемената који су
коришћени за обрачун финансијских ефеката акта;
- на основу кључних економских параметара, као што су кретање цена, кретање
бруто домаћег производа и других релевантних параметара исказаних у оквиру
документа којим се утврђују смернице економске и фискалне политике за буџетску
годину и наредне две фискалне године.
Члан 3.
Процена из члана 2. овог правилника обавезно садржи:
1) предвиђене промене у приходима и расходима, те примањима и издацима за
буџетску годину и наредне две фискалне године;
2) предлоге за покривање повећаних расхода и издатака буџета;
3) предлоге за покривање смањених прихода и примања буџета.
Члан 4.
Процену финансијских ефеката акта предлагач даје на Обрасцу ПФЕ - Образац
стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта (у даљем тексту:
Образац ПФЕ), који je oдштампан уз овај правилник и са упутством за попуњавање
чини његов саставни део.

Образац ПФЕ садржи:
- oпште податке;
- процену финансијских ефеката акта на буџет;
- процену финансијских ефеката акта на друге буџете, односно финансијске
планове;
- потенцијалне обавезе за буџет Републике Србије;
- елементе који су коришћени за обрачун финансијских ефеката акта;
- мере и предлог акта којим се врши уравнотежење насталих промена на
приходима и примањима и расходима и издацима;
- изјаву о неутралним финансијским ефектима акта.
Образац ПФЕ дат је у МS Excel формату и може се преузети, ради попуњавања,
на интернет страници Министарства финансија - www.mfin.gov.rs.
Образац ПФЕ дат је у две варијанте у зависности од предлагача, односно од тога
који ниво власти доноси акт, и то:
- за ниво Републике Србије;
- за ниво локалне власти.
Образац намењен за ниво Републике Србије је аутоматизован, тако да се уносом
исправног податка у одговарајуће поље аутоматски попуњавају повезана поља.
Члан 5.
Предлагач приликом упућивања акта на мишљење Министарству финансија,
односно локалном органу управе надлежном за послове финансија у прилогу доставља
и Образац ПФЕ са образложењем, попуњен на начин прописан овим правилником,
својеручно потписан од стране одговорног лица предлагача и оверен печатом органа.
Образац ПФЕ доставља се у писаном и електронском облику.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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