ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета
Републике Србије за 2014. годину, његово извршавање, обим задуживања за
потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција,
управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење
прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе
корисника буџетских средстава.
Буџет Републике Србије за 2014. годину састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске
имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит

у динарима
929.942.000.000
1.091.128.305.000
-161.186.305.000

Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупан фискални суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Нето финансирање

21.373.372.000
-182.559.677.000
662.603.741.000
479.940.170.000
182.559.677.000

Промена стања на рачуну
(позитивна - повећање готoвинских средстава
негативна - смањење готовинских средстава)

103.894.000

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске
имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања,
расхода и издатака:
Eкономскa
класификацијa
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак грађана
1.2. Порез на добит предузећа
1.3. Порез на додату вредност
- Порез на додату вредност у земљи
- Порез на додату вредност из увоза
- Порез на промет производа из претходних година
1.4. Акцизе

71
7111
7112
7141

717

Износ у динарима
929.942.000.000
802.400.000.000
47.800.000.000
58.000.000.000
430.000.000.000
145.500.000.000
281.900.000.000
2.600.000.000
227.600.000.000
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Eкономскa
класификацијa
- Акцизе на деривате нафте
- Акцизе на дуванске прерађевине
- Остале акцизе
1.5. Царине
1.6. Остали порески приходи
2. Непорески приходи

715
7145

Редовни непорески приходи
- Приходи од имовине
- Таксе
- Новчане казне
- Приходи од продаје добара и услуга
- Примања од продаје нефинансијске имовине
- Oстали редовни непорески приходи
Ванредни непорески приходи
- Добит НБС
- Добит јавних агенција
- Део добити јавних предузећа
- Остали ванредни приходи
- Приход од привременог смањења зарада у јавном
сектору

741
742
743
742

- Приходи од продаје добара и услуга
3. Донације

65.600.000.000
12.300.000.000
16.700.000.000
5.000.000.000
23.400.000.000

741
741
745
745

1.900.000.000
6.300.000.000
24.200.000.000
3.000.000.000
1.100.000.000
3.000.000.000
5.100.000.000

745

12.000.000.000

8
714,744,745

Непорески приходи индиректних корисника
- Трансфери између буџетских корисника на
различитом нивоу власти

Износ у динарима
113.000.000.000
99.300.000.000
15.300.000.000
29.500.000.000
9.500.000.000
122.342.000.000

32.542.000.000
733

8.826.000.000

742

23.716.000.000

731,732

5.200.000.000

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку
финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у
следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:
ОПИС
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
Плате запослених
Доприноси на терет послодавца
Остали расходи за запослене
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба
1.3. Расходи по основу отплате камата

Eкономскa
класификацијa
4
41
411
412
413 до 417
42
44

Износ
у динарима
1.112.501.677.000
1.039.278.209.000
272.076.246.000
208.134.716.000
41.258.060.000
22.683.470.000
96.144.506.000
114.004.258.000

-3-

ОПИС
Расходи по основу отплате камата на домаће
кредите
Расходи по основу отплате камата на стране
кредите
Отплата камата по основу активираних гаранција
Пратећи трошкови задуживања
1.4. Субвенције
Субвенције у привреди
Субвенције у пољопривреди
Субвенције за железницу
Субвенције за путеве
Субвенције у области туризма
Субвенције за културу
Остале субвенције
1.5. Дотације међународним организацијама
1.6. Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери општинама и градовима
Трансфери за запослене у образовању на
територији АПВ
Остали трансфери
1.7. Трансфери организацијама обавезног социјалног
осигурања
Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање
Национална служба за запошљавање
Републички фонд за здравствено осигурање
Остали трансфери
1.8. Остале дотације и трансфери
1.9. Социјална заштита из буџета
Дечја заштита
Борачко - инвалидска заштита
Социјална заштита
Ученички стандард
Студентски стандард
Фонд за младе таленте
Спортске стипендије
Избегла и расељена лица
Остала социјална заштита из буџета
1.10. Остали текући расходи
Средства резерви
Остали текући расходи
2. Капитални издаци
Издаци за нефинансијску имовину
Нефинансијска имовина која се финансира из
средстава за реализацију Националног инвестиционог
плана
3. Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)

Eкономскa
класификацијa

Износ
у динарима

441

55.700.505.000

442
443
444
45

48.156.520.000
9.145.904.000
1.001.329.000
80.816.049.000
8.300.000.000
34.952.136.000
13.230.000.000
7.700.000.000
306.000.000
7.678.750.000
8.649.163.000
2.508.987.000
71.655.420.000
33.307.366.000

462
463

29.560.646.000
8.787.408.000
464

465
472

48 и 49
499
48
5
51 до 54

280.167.232.000
256.100.000.000
13.307.900.000
668.000.000
10.091.332.000
1.543.653.000
107.054.337.000
47.250.000.000
15.150.000.000
31.413.982.000
2.383.447.000
3.925.228.000
766.641.000
1.050.000.000
1.030.948.000
4.084.091.000
13.307.521.000
1.502.000.000
11.805.521.000
51.850.096.000
47.938.196.000

551

3.911.900.000

62

21.373.372.000
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Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и
отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Нето финансирање
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности
(записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у
домаћој и страној валути – дисконтована продајна
вредност)
Примања од емитовања иностраних хартија од
вредности
(Еврообвезнице - државне хартије од вредности
емитоване на иностраном тржишту у домаћој и страној
валути – прилив по продајној цени)
Примања од домаћег и иностраног задуживања
(примљени кредити од домаћих и страних финансијских
комерцијалних и мултилатералних институција и
иностраних влада)
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
Издаци за отплату кредита
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице страним кредиторима
Отплата главнице по гаранцијама
Издаци за набавку финансијске имовине
Промена стања на рачуну
(позитивна - повећање готовинских средстава
негативна - смањење готовинских средстава)

Eкономскa
класификацијa
9
91

у динарима
182.559.677.000
662.603.741.000
662.603.741.000

9111

330.000.000.000

9121

68.535.000.000

9112-9119
9122-9129

264.068.741.000

6
61
611
612
613
62

479.940.170.000
463.583.000.000
384.720.000.000
37.777.000.000
41.086.000.000
16.357.170.000

103.894.000

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку
финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним
кредиторима за директне и индиректне обавезе Републике Србије из члана 1.
овог закона у укупном износу од 662.499.847.000 динара, планирано је да се
обезбеде из кредита домаћих и страних финансијских комерцијалних и
мултилатералних институција и иностраних влада у износу од највише
264.068.741.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности
(записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној
валути) у износу од највише 330.000.000.000 динара и из примања остварених
од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на
иностраном тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише
68.535.000.000 динара.
Планирана примања по основу задуживања већа су од средстава
потребних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске
имовине у износу од 103.894.000 динара, што представља позитивну промену
стања на рачуну.
У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у
планираној пропорцији између кредита и емитованих државних хартија од
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структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан
износ планираних средстава за дату намену у висини од 662.603.741.000
динара.
За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих кредитних
обавеза, могу се током 2014. године користити средства са консолидованог
рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог
рачуна.
Уколико на крају 2014. године буде постојала позајмица са
консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском
тржишту, може се пренети у наредну годину.
Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације,
пропорционално ће се смањивати кредитни извори и емисије државних хартија
од вредности на домаћем и иностраном финансијском тржишту из става 1. овог
члана.
Члан 3.
А. У 2014. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од
93.495.600.000 динара (EUR 787.000.000) и то
Ред.
број

Износ
у динарима

I.
1.

Европској банци за обнову и развој
(EBRD)
„Stand-by” линија за Агенцију за осигурање
депозита

1.

Укупно:
Немачкој развојној банци (KfW)
ЈП „Електропривреда Србије” – Измена
система за транспорт пепела и шљаке,
ТЕНТ А

1.

Укупно:
Пословним банкама
ЈП „Србијагас” – Одржавање текуће
ликвидности
ЈП „Емисиона техника и везе” – Прелазак са
аналогног на дигитални сигнал

II.

III.

2.
3.

ЈП „Електропривреда Србије” – Одржавање
текуће ликвидности

4.

Железара Смедерево д.о.о. - Одржавање
текуће ликвидности

5.

Наменска индустрија - Подршка
модернизацији, развоју технологије и извозу
наменске индустрије
Укупно:
Извозно-увозним банкама
Чешка експортна банка
АД „Железнице Србије” - Инфраструктурни
пројекти на прузи Ниш-Димитровград

IV.
1.
1.1

Укупно:
УКУПНО:

Оригинална
валута

Износ у
оригиналној
валути

23.760.000.000

EUR

200.000.000

23.760.000.000

EUR

200.000.000

5.346.000.000

EUR

45.000.000

5.346.000.000

EUR

45.000.000

23.760.000.000

EUR

200.000.000

4.276.800.000

EUR

36.000.000

11.880.000.000

EUR

100.000.000

3.564.000.000

EUR

30.000.000

14.850.000.000
58.330.800.000

EUR
EUR

125.000.000
491.000.000

6.058.800.000
6.058.800.000
93.495.600.000

EUR
EUR
EUR

51.000.000
51.000.000
787.000.000
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Б. Република Србија ће у 2014. години одобрити пројектне и програмске
зајмове до износа од 585.650.698.800 динара (EUR 3.035.000.000 и USD
2.463.260.000) и то са:
Ред.
број

Износ
у динарима

I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.
1.

III.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Светском банком
Зајам за развој и реструктурирање јавних
предузећа СОЕ-ДПЛ
Зајам за развој и реструктурирање јавних
предузећа СОЕ-ДПЛ 2
Зајам за докапитализацију Агeнције за
осигурање депозита
Други зајам за здравство
Унапређење земљишне администрације у
Србији
Укупно:
Банком за развој Савета Европе
Пројекат изградње нових затворских
капацитета у Крагујевцу и Панчеву
Укупно:

1.

V.
1.
1.1

Износ у
оригиналној
валути

22.845.000.000

USD

250.000.000

22.845.000.000

USD

250.000.000

18.276.000.000
3.655.200.000

USD
USD

200.000.000
40.000.000

4.569.000.000
72.190.200.000

USD
USD

50.000.000
790.000.000

4.158.000.000
4.158.000.000

EUR
EUR

35.000.000
35.000.000

25.129.500.000
356.400.000.000

USD
EUR

275.000.000
3.000.000.000

3.655.200.000
385.184.700.000

USD
USD
EUR

40.000.000
315.000.000
3.000.000.000

68.535.000.000

USD

750.000.000

68.535.000.000

USD

750.000.000

Страним владама
Влада Уједињених Арапских Емирата
Фонд за развој Абу Дабија - Подршка
пројектима у пољопривреди
Кредит за подршку Републици Србији
Република Турска
Пројекти у области путне инфраструктуре у
мање развијеним општинама
Укупно:

IV.

Оригинална
валута

Институционалним инвеститорима
Обвезнице на међународном финансијском
тржишту
Укупно:
Export – Import банкама
Export – Import Bank of China
Реализација друге фазе Пакета пројеката ТЕКО Костолац (Изградња новог енергетског
блока на локацији Дрмно и проширење
капацитета рудника)
Укупно:
УКУПНО:

55.582.798.800

USD

608.260.000

55.582.798.800

USD
EUR
USD

608.260.000
3.035.000.000
2.463.260.000

585.650.698.800

В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 30. септембар 2013.
године, износи 2.185.920.841.586 динара (19.073.620.574 EUR). Пројекције рата
главнице дате су према стању дуга на дан 30. септембар 2013. године и код
неких обавеза су индикативног карактера.
I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:
1. Директне обавезе - унутрашњи дуг
Ред.
број
1.1

Назив дуга
Преузета обавеза Републичког фонда за
ПИО пољопривредника
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

Услови

17.11.2006.
45.000.000 RSD
8,50%

Стање дуга
у EUR

Стање дуга
у RSD

23.644.501

2.709.763.808
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Ред.
број
1.2

Назив дуга
Преузета обавеза Републичког фонда за
ПИО запослених
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.3

Комерцијална банка а.д. Београд –
куповина зграде за Амбасаду Републике
Србије у Бриселу
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.4

Каматна стопа
1.6

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.7

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.8

1.9

3.410.551.144

7.766.007

890.018.623

164.149.020

18.812.200.000

3.329.161.387

381.536.543.275

31.05.2016.
305.981.516 EUR
2,00%

04.07.2003.
04.07.2016.
8.990.737 EUR
2,00%

31.08.2004.
150.000 EUR
2,00%

2.864.040.000 RSD

Извршна стопа (распон за период 01.01–
30.09.2013)
–тромесечни записи

од 9,17% до 10,68%

–шестомесечни записи

од 9,10% до 9,80%

Извршна стопа за записе (распон за период
01.01–30.09.2013)/Купонска стопа за
обвезнице

29.759.339

31.05.2002.

-

Рата главнице за 2014. год.

183.120.616.829

2,00%

-

Последњи датум отплате главнице

1.597.849.793

57.982.403 RSD

Последњи датум отплате главнице

Дугорочне хартије од вредности
емитоване на домаћем финансијском
тржишту у динарима
Први датум отплате главнице

244.633.026

3M EURIBOR +1.35%

Краткорочне хартије од вредности
(државни записи)
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

2.134.587

28.02.2018.

Обвезнице зајма за привредни развој
Први датум отплате главнице

920.928.216

1.785.714 EUR

Стара девизна штедња – банке
Први датум отплате главнице

8.035.714

28.08.2011.

Стара девизна штедња – грађани

Рата главнице за 2014. год.

708.118.025

8,50%

31.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

6.178.803

-

20.12.2005.

Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

1.000.000 RSD

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

2005.

Стара девизна штедња – Народна банка
Србије
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.5

Услови

150.718.885.086 RSD

-8-

Ред.
број

Назив дуга
–педесеттронедељни записи

од 9,13% до 11,14%

–осамнаестомесечни записи

-

–двадесетчетворомесечни записи

10%

–трогодишње обвезнице

Фиксна 10% или варијабилна
референтна стопа НБС +
фиксна маргина
10%

–седмогодишње обвезнице

10%

–трогодишње обвезнице инфлационо
индексиране
Дугорочне хартије од вредности
емитоване на домаћем финансијском
тржишту у еврима
Први датум отплате главнице

2%

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Извршна стопа за записе (распон за период
01.01–30.09.2013)/Купонска стопа за
обвезнице
–педесеттронедељни записи
–осамнаестомесечни записи

1.12

4,50%

1.13

Последњи датум отплате главнице

04.11.2014.

Каматна стопа
1.14

Eurobank a.d. Beograd –Управљање
нуклеарним објектима у Србији
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.15

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.

748.993.233

7.916.667

907.284.822

26.05.2011.
26.11.2014.
10.000.000 EUR
1М EURIBOR + 4,75%

25.03.2011.
25.03.2015.
5.882.353 USD
3М LIBOR/USD + 4,75%

Војвођанска банка а.д. Нови Сад/2
Први датум отплате главнице

6.535.467

7.500.000 EUR
1М EURIBOR + 4,75%

Piraeus Bank a.d. Beograd

Рата главнице за 2014. год.

1.719.066.000

1М EURIBOR + 4,75%

04.05.2011.

Последњи датум отплате главнице

15.000.000

29.10.2014.
5.000.000 EUR

Први датум отплате главнице

Први датум отплате главнице

1.289.299.500

29.04.2011.

Alpha Bank Srbija a.d. Beograd

Каматна стопа

11.250.000

-

Војвођанска банка а.д. Нови Сад/1

Рата главнице за 2014. год.

859.533.000

-

од 4,50% до 4,875%

Каматна стопа

7.500.000

од 3,15% до 3,93%

–петогодишње обвезнице

Рата главнице за 2014. год.

127.110.948.963

-

од 4,50% до 4,875%

Последњи датум отплате главнице

1.109.128.000

316.979.210 EUR

–трогодишње обвезнице

Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

-

–двогодишње обвезнице

–петанестогодишње обвезнице
1.11

Стање дуга
у EUR

-

–двогодишње обвезнице

–петогодишње обвезнице

1.10

Услови

28.05.2011.
28.04.2015.
5.000.000 EUR
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Ред.
број

Назив дуга
Каматна стопа

1.16

Први датум отплате главнице

20.06.2012.

Последњи датум отплате главнице

20.12.2015.

Каматна стопа

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.18

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.19

1.20

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.22

1.23

Комерцијална банка а.д. Београд–
куповина зграде за потребе Првог
основног суда у Београду
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.432.555.000

6.477.614

742.363.041

11.375.000

1.303.625.050

17.12.2015
5.000.000 EUR
3М EURIBOR + 5,20%

5.000.000 EUR
3М EURIBOR + 5,25%

КБЦ банка AД Београд

Каматна стопа
1.24

12.500.000

17.06.2012.

17.12.2015

Рата главнице за 2014. год.

1.432.555.000

3М EURIBOR + 5,30%

Последњи датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

12.500.000

30.06.2016.
5.000.000 EUR

17.06.2012.

Први датум отплате главнице

1.719.066.000

31.12.2012.

Први датум отплате главнице

Каматна стопа

15.000.000

3.888.500 EUR
3М EURIBOR + 5,30%

Војвођанска банка а.д. Нови Сад/3

Рата главнице за 2014. год.

1.114.098.024

3М EURIBOR + 5,30%

Eurobank a.d. Beograd
Први датум отплате главнице

9.721.250

20.12.2015.
11.665.500 EUR

Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd

Каматна стопа
1.21

3.342.294.071

20.06.2012.

20.12.2015.

Рата главнице за 2014. год.

29.163.750

3М EURIBOR + 5,30%

Последњи датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

2.785.746.453

20.12.2015.

20.06.2012.

Први датум отплате главнице

24.307.500

9.723.000 EUR

Први датум отплате главнице

Каматна стопа

2.785.746.453

20.06.2012.

Societe Generale Banka Srbija AD Beograd

Рата главнице за 2014. год.

24.307.500

9.723.000 EUR

Unicredit Bank Srbija AD Beograd
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

3М EURIBOR + 5,30%

Raiffeisen Banka AD Beograd
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у EUR

1М EURIBOR + 4,35%

Banca Intesa AD Beograd

Рата главнице за 2014. год.

1.17

Услови

15.06.2012.
15.12.2015
2.552.224 EUR
3М EURIBOR + 4,25%

30.07.2013
30.01.2017
3.250.000 EUR
6М EURIBOR + 4,20%
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Ред.
број
1.25

Назив дуга
Обавезе према Фонду за развој
Републике Србије
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.26

1.27

Стање дуга
у EUR

Стање дуга
у RSD

47.617.849

5.457.215.027

2.589.221

296.736.079

31.699.559

3.632.908.994

3.917.172

448.925.103

6.557.185.700

751.482.332.759

Стање дуга у EUR

Стање дуга
у RSD

337.924.961

38.727.687.397

660.034.582

75.642.867.277

11.748.758

1.346.459.315

20.889.512

2.394.029.959

2012.
2017.
1.516.676.188 RSD
Референтна каматна стопа
НБС +2,5%

Дуг по основу преноса Републици Србији
обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад
према НБС по основу одобреног кредита
за ликвидност из примарне емисије
Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2014. год.

-

Каматна стопа

-

Преузимање обавеза здравствених
установа према веледрогеријама по
основу набавке лекова и медицинског
материјала
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.28

Услови

31.03.2013.
31.12.2015.
1.614.626.220 RSD
-

Путарска предузећа - Програм мера за
преузимање обавеза ЈП „Путеви Србије”
према путарским предузећима
Први датум отплате главнице

18.07.2013.

Последњи датум отплате главнице

01.11.2013.

Рата главнице за 2014. год.

0

Каматна стопа

-

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ
1I. Директне обавезе – спољни дуг
Ред.
број

Назив дуга

Услови

IBRD
1.1

IBRD А
Први датум отплате главнице

15.03.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.09.2031.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.2

IBRD Б
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.3

IBRD – Додатно финансирање пројекта
Енергетске ефикасности за Србију
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.4

18.810.742 EUR
Г1, Г2 = 6М LIBOR EUR +
0,55%, Г3=5,81%

IBRD – Пружање унапређених услуга на
локалном нивоу

15.06.2005.
15.12.2031
35.746.203 EUR
Г1, Г2=6М LIBOR EUR +
0,55%, Г3=5,79%

15.08.2012.
15.02.2024.
1.119.858 EUR
6М LIBOR EUR + 0,52%
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Ред.
број

Назив дуга
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.5

15.02.2024.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.7

IBRD – Пројекат реформе пољопривреде
у транзицији
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

15.10.2017

Последњи датум отплате главнице

01.08.2029.

01.03.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2029.

8.033.768.440

10.154.580

1.163.759.511

0
6М LIBOR EUR + променљива
маржа

IBRD – Пројекат здравства

Каматна стопа

70.100.000

0
6М LIBOR EUR + променљива
маржа

IBRD – Програмски зајам за развој јавних
финансија
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

8.113.991.520

6М LIBOR EUR + променљива
маржа

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

70.800.000

0

IBRD – Други програмски зајам за развој
приватног и финансијског сектора
Први датум отплате главнице

Први датум отплате главнице

8.459.941.530

0
6М LIBOR EUR + променљива
маржа

15.04.2029.

Каматна стопа

73.818.645

6М LIBOR EUR + 0,52%

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

3.999.693.560

15.02.2024.
672.860 EUR

Први датум отплате главнице

Каматна стопа

34.900.000

15.08.2012.

IBRD – Коридор X

Рата главнице за 2014. год.

808.952.083

6М LIBOR EUR + 0,52%

01.03.2029.

Каматна стопа

7.058.648

15.02.2024.
2.938.800 EUR

01.09.2017.

Рата главнице за 2014. год.

3.533.042.261

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

30.828.155

613.473 EUR
6М LIBOR EUR + 0,52%

IBRD – Програмски зајам за развој
приватног и финансијског сектора
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

737.508.019

6М LIBOR EUR + 0,07%

Последњи датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

6.435.250

15.11.2022.

15.08.2012.

IBRD – Пројекат рехабилитације система
за наводњавање и одводњавање
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

2.199.187 EUR

Први датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

15.05.2013.

IBRD – Регионални развој Бора

Рата главнице за 2014. год.

1.6

Услови

15.08.2014.
15.02.2026.
423.446 EUR
6М LIBOR EUR + променљива
маржа
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Ред.
број
1.13

Назив дуга
IBRD – Додатно финансирање пројекта
реконструкције саобраћаја
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.14

1

3.641.523.365

74.068.622

8.488.590.000

3.703.431

424.429.500

1.444.239.870

165.516.243.737

53.552.972

6.137.406.172

34.169.464

3.915.970.870

69.576.293

7.973.749.323

63.304.323

7.254.954.006

65.137.668

7.465.063.406

7.464.096

855.418.237

6М LIBOR EUR + 0,52%

15.04.2031.
0
6М LIBOR USD + 1,05%

IBRD – Пројекат осигурања ризика у
случају елементарних непогода
Први датум отплате главнице

15.06.2018.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2018.

Каматна стопа

31.774.726

15.02.2024.

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

3.028.653 EUR

15.10.2026.

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

15.08.2012.

IBRD – Други програмски зајам за развој
јавних финансија
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.15

Услови

0
6М LIBOR USD + 0,60%

Укупно:
IDA
2.1

IDA–3599–YF: Кредит за структурно
прилагођавање
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2.2

Последњи датум отплате главнице

15.08.2024.

15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2022.

Каматна стопа
IDA–3780–YF: Други кредит за
прилагођавање приватног и финансијског
сектора
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
IDA–3750–YF: Пројекат за финансирање
структурног прилагођавања социјалног
сектора
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
2.6

0
0,75% трошкови сервисирања

IDA–3643–YF: Кредит за развој приватног
и банкарског сектора
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

2.5

0,75% трошкови сервисирања

15.02.2015.

Каматна стопа

2.4

15.11.2021.
5.550.000 SDR

IDA–4017–YF: Други кредит за структурно
прилагођавање
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

2.3

15.05.2012.

IDA–3636–YF: Пројекат развоја школства

6.810.000 SDR
0,75% трошкови сервисирања

15.08.2013.
15.02.2023.
5.870.000 SDR
0,75% трошкови сервисирања

15.08.2013.
15.02.2023.
6.040.000 SDR
0,75% трошкови сервисирања
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Ред.
број

Назив дуга
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2.7

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
2.9

IDA–3723–YF: Пројекат техничке помоћи у
приватизацији и реструктуирању банака и
предузећа
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2.10

IDA–3753–YF: Пројекат промоције
запошљавања
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2.11

2.12

Каматна стопа
2.13

IDA–3870–YF: Пројекат енергетске
ефикасности у Србији
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2.14

2.020.490

231.557.030

15.845.220

1.815.931.885

21.880.280

2.507.576.370

16.000.064

1.833.677.705

18.463.482

2.115.996.280

01.05.2013.
01.11.2022.
771.096 SDR
0,75% трошкови сервисирања

15.10.2013.
15.04.2023.
177.984 SDR
0,75% трошкови сервисирања

15.02.2023.

Рата главнице за 2014. год.

953.027.672

0,75% трошкови сервисирања

Последњи датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

8.315.804

15.02.2022.
834.524 SDR

15.08.2013.

IDA–3908–YF: Пројекат за катастар
непокретности и упис права у Србији
Први датум отплате главнице

922.848.812

15.08.2012.

Први датум отплате главнице

Каматна стопа

8.052.473

434.539 SDR
0,75% трошкови сервисирања

IDA–3768–YF: Пројекат здравства

Рата главнице за 2014. год.

508.797.626

0,75% трошкови сервисирања

15.04.2022.

Последњи датум отплате главнице

4.439.599

15.04.2022.

15.10.2012.

IDA–3693–YF: Пројекат омогућавања
финансирања извоза
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

730.572 SDR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

15.10.2012.

IDA–3651–YF: Пројекат за олакшавање
трговине и саобраћаја у Југоисточној
Европи
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

2.8

Услови

1.469.275 SDR
0,75% трошкови сервисирања

15.08.2014.
15.02.2024.
963.721 SDR
0,75% трошкови сервисирања

15.08.2014.
15.02.2024.
704.726 SDR
0,75% трошкови сервисирања

IDA–4071–YF: Пројекат консолидације
наплате и реформе пензионе
администрације у Србији
Први датум отплате главнице

15.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2025.
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Ред.
број

Назив дуга
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2.15

Последњи датум отплате главнице

15.04.2025.

2.17

Последњи датум отплате главнице

15.08.2025.

2.18

15.08.2014.
15.02.2024.

15.08.2017.
15.02.2027.

2

817.915.002

0

0

496.766.941

56.931.677.136

41.315.708

4.734.961.899

23.765.625

2.723.645.193

623.750

71.484.496

0,75% трошкови сервисирања

Први датум отплате главнице

15.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2027.

Каматна стопа

7.136.855

0

IDA–4326–YF Регионални развој Бора

Рата главнице за 2014. год.

4.770.122.724

1.833.271 SDR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа
2.19

41.622.509

0,75% трошкови сервисирања

IDA–38701–YF Додатно финансирање
пројекта енергетске ефикасности за
Србију
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

4.943.750.600

0

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

43.137.529

0,75% трошкови сервисирања

IDA–3909–YF: Пројекат реконструкције
саобраћаја у Србији
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.907.913.416

0

15.02.2016.

Каматна стопа

16.647.820

0,75% трошкови сервисирања

IDA–4131–YF: Први кредит за програмски
развој политике у приватном и
финансијском сектору
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

0,75% трошкови сервисирања

15.10.2015.

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

0

IDA–4105–YF: Пројекат ревитализације
система за наводњавање и одводњавање
Србије
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

2.16

Услови

0
0,75% трошкови сервисирања

Укупно:
EIB
3.1

EIB–Обнова регионалних болница
Први датум отплате главнице

05.11.2009.

Последњи датум отплате главнице

20.12.2026.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
3.2

EIB–Пројекат обнове школа
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

3.3

3.285.032 EUR
фиксна по траншама

07.02.2012.
26.03.2029.
1.389.583 EUR
фиксна по траншама

EIB – ApexGlobal 1
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.

15.06.2006.
15.06.2016.
215.722 EUR
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Ред.
број

Назив дуга
Каматна стопа

3.4

Први датум отплате главнице

19.05.2006.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2021.

Каматна стопа

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
3.6

3.7

3.8

3.9

25.10.2031.

18.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

16.10.2037.

3.10

3.11

3.12

25.06.2024.

32.382.962

3.711.229.910

39.575.941

4.535.576.973

20.246.676 EUR
фиксна/варијабилна по
траншама

EIB – Kоридор X (Е80)
Први датум отплате главнице

20.10.2018.

Последњи датум отплате главнице

22.08.2043.
0
фиксна/варијабилна по
траншама

EIB – Kоридор X (Е75)
Први датум отплате главнице

22.445.776.458

фиксна/варијабилна по
траншама

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

195.854.404

02.09.2038.
243.902 EUR

13.09.2013.

Рата главнице за 2014. год.

2.120.181.400

06.02.2014.

Први датум отплате главнице

Каматна стопа

18.500.000

фиксна/варијабилна по
траншама

EIB – Apex зајам за МСП 4

Рата главнице за 2014. год.

1.477.035.495

0

Kлинички центри/А

Каматна стопа

12.888.122

0

Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

6.876.264.000

фиксна/варијабилна по
траншама

EIB – Пројекат модернизације школа

Последњи датум отплате главнице

60.000.000

0

25.04.2016.

Први датум отплате главнице

4.842.244.070

фиксна/варијабилна по
траншама

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

42.251.816

фиксна/варијабилна по
траншама

EIB – Истраживање и развој у јавном
сектору
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

22.137.841.664

20.09.2022.

25.04.2033.

Каматна стопа

193.167.467

35.184.298 EUR

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

3.159.815.907

10.11.2010.

25.04.2016.

Каматна стопа

27.571.506

4.066.066 EUR

EIB – Општинска и регионална
инфраструктура
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

фиксна/варијабилна по
траншама

EIB – Apex зајам за МСП 3
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у EUR

фиксна/варијабилна по
траншама

EIB – Apex Global 2

Рата главнице за 2014. год.

3.5

Услови

02.03.2020.

- 16 -

Ред.
број

Назив дуга
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

3

Услови

Стање дуга
у EUR

Стање дуга
у RSD

687.897.301

78.836.057.465

7.900.000

905.374.760

2.000.000

229.208.800

9.452.000

1.083.240.789

7.680.000

880.161.792

26.000.000

2.979.714.400

2.839.500

325.419.194

3.000.000

343.813.200

58.871.500

6.746.932.935

27.591.001

3.162.050.157

02.09.2043.
0
фиксна/варијабилна по
траншама

Укупно:
CEB
4.1

CEB– Клизишта II (реконструкција и
обнова стамбене инфраструктуре) – 1593
/2007
Први датум отплате главнице

20.11.2015.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2024.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
4.2

30.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.09.2024.

Каматна стопа

09.05.2014.

Последњи датум отплате главнице

27.01.2027.

Каматна стопа
CEB – Рехабилитација и превенција након
поплава у Војводини
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
4.5

CEB – Обезбеђење смештаја за младе
истраживаче у Србији 1
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

4.6

4.7

900.000 EUR
фиксна по траншама

10.02.2012.
06.07.2021.
960.000 EUR
фиксна по траншама

26.08.2014.
26.08.2026.
653.846 EURM
3M EURIBOR + маржа

CEB - Образовање за социјалну инклузију
Први датум отплате главнице

05.04.2014.

Последњи датум отплате главнице

05.04.2022.

Рата главнице за 2014. год.

315.500 EUR

Каматна стопа

1,49% фиксна

CEB – Обезбеђење смештаја за младе
истраживаче у Србији 2
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

4

0
2,50% фиксна

CEB–Клизишта I: Реконструкција и обнова
стамбене инфраструктуре
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

4.4

3,62% фиксна

CEB – Избеглице (обезбеђење трајних
стамбених јединица)
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

4.3

0

Укупно:

26.08.2014.
26.08.2026.
230.769 EUR
3M EURIBOR + 0,60%

EBRD
5.1

EBRD – Коридор Х
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Ред.
број

Назив дуга
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

5

Услови

Стање дуга
у EUR

Стање дуга
у RSD

27.591.001

3.162.050.157

122.213.227

14.006.173.500

24.937.500

2.857.947.225

15.000.000

1.719.066.000

51.113.347

5.857.814.491

23.348.709

2.675.864.755

78.240.991

8.966.761.824

278.286.951

31.892.909.080

8.803.600

1.008.931.296

08.09.2013.
08.03.2024.
2.627.714 EUR
6М EURIBOR + 1,00%

Укупно:
Кредити страних влада
6.1

Влада Рускe Федерације – Финансирање
буџетског дефицита 1
Први датум отплате главнице

15.03.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2021.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
6.2

Влада Италије – Развој приватног сектора
путем кредитне линије
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице

6.3

Каматна стопа

1,00% фиксна

Влада Италије – Развој малих и
средњих предузећа
Први датум отплате главнице

16.03.2018.

Последњи датум отплате главнице

16.09.2024.

21.07.2010.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2021.

Каматна стопа

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
Export – Import Bank of China – Мост
Земун–Борча
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

21.03.2014.
21.09.2025.
2.799.180 USD
3% фиксна

21.07.2014.
21.01.2029.
3.521.104 USD
3% фиксна

Oстале стране владе
Први датум отплате главнице

21.01.2015.

Последњи датум отплате главнице

21.07.2034.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
6.8

9.201.080 USD
6M LIBOR USD +1,30%

Export – Import Bank of China – X RAY
Први датум отплате главнице

6.7

0
0,35% фиксна

Export – Import Bank of China –
Репрограмирани зајам
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

6.6

14.07.2022.
2.770.833 EUR

Каматна стопа

6.5

14.01.2011.

Рата главнице за 2014. год.

Рата главнице за 2014. год.

6.4

20.000.000 USD
6М LIBOR USD + 2,95%

0
1,50% фиксна

Влада Републике Француске– NATIXIS
Први датум отплате главнице

30.06.2031.

Последњи датум отплате главнице

31.03.2053.

Рата главнице за 2014. год.

0
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Ред.
број

Назив дуга

Услови

Каматна стопа
6.9

Либија – нерегулисани дуг СФРЈ
Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

21.01.2018

Последњи датум отплате главнице

21.07.2027

72.984.970

8.364.398.731

72.652.622

8.326.310.154

222.205.866

25.465.770.000

1.008.464.294

115.574.445.371

49.500.000

5.672.917.800

100.000.000

11.460.440.000

1.385.500.018

158.784.398.270

314.525.390

36.045.993.551

0

Каматна стопа

3% фиксна

Влада Републике Азербејџан – изградња
деоница Љиг–Бољковци, Бољковци–
Таково и Таково–Прељина аутопута Е–763
у Републици Србији
Први датум отплате главнице

15.12.2015

Последњи датум отплате главнице

15.12.2027

Рата главнице за 2014. год.

0

Каматна стопа

4% фиксна

Влада Рускe Федерације - Финансирање
буџетског дефицита 2
Први датум отплате главнице

15.03.2015

Последњи датум отплате главнице

15.12.2022

Рата главнице за 2014. год.

0

Каматна стопа
6

4.432.498.315

-

Export – Import Bank of China – Пакет
пројекат Костолац
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

6.12

38.676.511

3.800.000 EUR

Каматна стопа

6.11

Стање дуга
у RSD

0,20% фиксна

Рата главнице за 2014. год.

6.10

Стање дуга
у EUR

3,50% фиксна

Укупно:
Остали страни кредитори
7.1

EU 55 – Макроекономска помоћ
Први датум отплате главнице

27.02.2014.

Последњи датум отплате главнице

04.05.2020.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
7.2

7.200.000 EUR
фиксна/варијабилна по
траншама

EU 200 – Макроекономска помоћ
Први датум отплате главнице

12.07.2017

Последњи датум отплате главнице

12.07.2019

Рата главнице за 2014. год.

0

Каматна стопа
7.3

3,382% фиксна

Париски клуб
Први датум отплате главнице

22.09.2005.

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.

Каматна стопа

7.4

Лондонски клуб

22.03.2041.
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
SEK
NOK

32.033.922
26.332.743
314.829
5.564.500
377.907.373
3.194.325
2.062.756
3.429.181
различита за сваку
земљу чланицу
Париског клуба
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Ред.
број

Назив дуга
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

7.5

30.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2023.

Последњи датум отплате главнице

7.8

7.9

7.10

KFW - Водовод и рехабилитација у
општинама средње величине у Србији 2 фаза II
Први датум отплате главнице

30.12.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2026.

7.11

3,20% фиксна

7.12

4.775.183.344

18.750.000

2.148.832.500

1M EURIBOR+ 3,0% +1,25%

06.06.2011.

Последњи датум отплате главнице

04.05.2015.
25.000.000 EUR
1M EURIBOR+ 4,35%

Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820
Први датум отплате главнице

41.666.667

28.04.2015.
10.000.000 EUR

Први датум отплате главнице

Каматна стопа

1.814.569.678

31.05.2011.

VTB Capital plc

Рата главнице за 2014. год.

15.833.333

30.12.2019.

Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815

Каматна стопа

8.824.538.800

30.12.2014.

Каматна стопа

Рата главнице за 2014. год.

77.000.000

0

7.000.000 EUR

Последњи датум отплате главнице

0

3,49% фиксна

Рата главнице за 2014. год.

Први датум отплате главнице

0

30.12.2024.

6.17% фиксна

Последњи датум отплате главнице

278.581.952

30.06.2013.

Каматна стопа

KFW - Финансирање мера енергетске
ефикасности, пољопривреде и
прехрамбене индустрије преко малих и
средњих предузећа и физичких лица и
општинске инфраструктуре преко
општина и јавно-комуналних предузећа
Први датум отплате главнице

2.430.814

2,5% фиксна

1.373.007 EUR

Каматна стопа

311.976.343

0

Рата главнице за 2014. год.

Рата главнице за 2014. год.

2.722.202

1.331.653 EUR
KfW стопа + маржa 1,20%

KfW–Рехабилитација локалног система
грејања у Србији–фаза IV
Први датум отплате главнице

KfW – Водовод и рехабилитација у
општинама средње величине у Србији 1–
фаза II
Први датум отплате главнице

810.104.088

3,75% до 1.11.2009.
6,75% до 1.11.2024.

09.12.2019.

Каматна стопа
7.7

7.068.700

01.11.2024.

24.03.2009.

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

36.925.297 USD

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

01.05.2010.

KfW–Рехабилитација локалног система
грејања у Србији–фаза III
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

7.6

Услови

29.06.2012
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Ред.
број

Стање дуга
у EUR

Стање дуга
у RSD

6.250.000

716.277.500

292.600.000

33.533.247.440

440.877.977

50.526.555.973

1.481.372.443

169.771.800.000

555.514.666

63.664.425.000

1.111.029.332

127.328.850.000

5.902.641.542

676.468.692.239

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ

9.626.472.449

1.103.236.099.040

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг)

16.183.658.149

1.854.718.431.799

Назив дуга

Услови

Последњи датум отплате главнице

31.12.2015

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
7.13

7.500.000 EUR
3M EURIBOR + 3,18% +2,12%

Нова кредитна банка Марибор д.д.
Први датум отплате главнице

30.06.2012

Последњи датум отплате главнице

21.12.2015

Рата главнице за 2014. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа
7.14

3M EURIBOR + 5%

Societe Generale Bank Paris
Први датум отплате главнице

13.04.2017

Последњи датум отплате главнице

13.04.2017

Рата главнице за 2014. год.

0

Каматна стопа
7.15

4,34% фиксна

MMФ – алокација средстава из
специјалних права вучења
Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

7.16

Каматна стопа за алокације
ММФ-а
мења се недељно

Еуробонд 2021
Први датум отплате главнице

28.09.2021.

Последњи датум отплате главнице

28.09.2021.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
7.17

Еуробонд 2017
Први датум отплате главнице

21.11.2017.

Последњи датум отплате главнице

21.11.2017.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
7.18

0
5,25% фиксна

Еуробонд 2020
Први датум отплате главнице

25.02.2020.

Последњи датум отплате главнице

25.02.2020.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
7

0
7,25% фиксна

0
4,875% фиксна

Укупно

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:
1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг
Ред.
број
1.1

Назив дуга
Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – ЈП „Путеви Србије”
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

Услови

Стање дуга у EUR
15.330.000

07.07.2010.
07.07.2014.
10.740.000 EUR
1М EURIBOR + 4,05%

Стање дуга
у RSD
1.756.885.452
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Ред.
број
1.2

Назив дуга
Обавезе према Marfin Bank a.d. Beograd –
ЈП „Путеви Србије”
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 3

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd –
ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 4

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1. 6

Обавезе према Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 7

1. 8

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1. 9

Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d.
Beograd – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 10

45.000.000

5.157.198.000

40.000.000

4.584.176.000

40.000.000

4.584.176.000

20.000.000

2.292.088.000

35.000.000

4.011.154.000

30.000.000

3.438.132.000

24.000.000 EUR
3М EURIBOR + 4,80%

06.09.2014.
06.06.2019.
5.000.000 EUR
3М EURIBOR + 4,19%

06.09.2014.
06.06.2019.
4.000.000 EUR
3М EURIBOR + 4,19%

4.000.000 EUR
3М EURIBOR + 4,19%

06.09.2014.
06.06.2019.
2.000.000 EUR
3М EURIBOR + 4,19%

06.09.2014.
06.06.2019.
3.500.000 EUR
3М EURIBOR + 4,19%

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

02.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

02.05.2019.

Рата главнице за 2014. год.

13.064.901.600

3М EURIBOR + 4,80%

06.06.2019.

Последњи датум отплате главнице

114.000.000

27.04.2018.

06.09.2014.

Обавезе према Комерцијалној банци а.д.
Београд – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

5.443.709.000

10.000.000 EUR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

47.500.000
27.07.2013.

Обавезе према Erste Bank а.д. Нови Сад –
ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.403.319.165

1М EURIBOR + 4,15%

09.04.2018.

Последњи датум отплате главнице

12.244.898

29.07.2014.

09.07.2013.

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd –
ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

8.571.429 EUR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

29.07.2010.

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd –
ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1. 5

Услови

3.000.000 EUR
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Ред.
број

Назив дуга
Каматна стопа

1.11

21.02.2014.

Последњи датум отплате главнице

21.11.2017.

Каматна стопа
Обавезе према Војвођанскoj банци а.д.
Нови Сад – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.13

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.14

1.15

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1.16

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.17

1. 18

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1. 19

Обавезе према Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd – „JAT Airways” а.д.
Београд
Први датум отплате главнице

70.000.000

8.022.308.000

10.000.000

1.146.044.000

20.000.000

2.292.088.000

20.000.000

2.292.088.000

16.923.077

1.939.459.079

16.923.077

1.939.459.079

28.08.2017.
2.500.000 EUR
3М EURIBOR + 7,25%

17.500.000 EUR
3М EURIBOR + 6%

28.02.2014.
30.11.2017.
2.500.000 EUR
3М EURIBOR + 6,20%

20.03.2014
20.12.2017
5.000.000 EUR
3М EURIBOR + 6,75%

27.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

1.146.044.000

27.11.2013.

27.05.2014.

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – „JAT Airways” а.д. Београд
Први датум отплате главнице

10.000.000

3М EURIBOR + 6,45%

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

2.292.088.000

27.11.2017.

Обавезе према Војвођанскoj банци а.д.
Нови Сад – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

20.000.000

5.000.000 EUR

28.11.2017.

Последњи датум отплате главнице

1.146.044.000

27.02.2014.

28.02.2014.

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi
Sad – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

10.000.000

2.500.000 EUR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у RSD

3М EURIBOR + 6,45%

Обавезе према Sberbank Srbija a.d.
Beograd – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у EUR

3М EURIBOR + 4,29%

Обавезе према Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.12

Услови

3.750.000 EUR
3М EURIBOR + 6,95%

13.12.2012.
13.12.2018.
3.076.923 EUR
3М EURIBOR + 3,95%

13.12.2012.
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Ред.
број

Назив дуга
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 20

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – „JAT Airways” а.д. Београд
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 21

Обавезе према Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd – „JAT Airways” а.д.
Београд
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 22

1. 24

Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d.
Beograd – Општина Звечан
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 26

1. 27

2.410.000

276.196.604

1.205.000

138.098.302

1.205.000

138.098.302

2.947.005

337.739.701

153.846 EUR
3М EURIBOR + 3,95%

31.01.2014.
30.04.2018.
535.556 EUR
3М EURIBOR + 4,50%

31.01.2014.
30.04.2018.
267.778 EUR
3М EURIBOR + 4,50%

31.01.2014.
30.04.2018.

Обавезе према Комерцијалној банци а.д.
Београд – Грађевинска дирекција Србије –
Репрограм/рефинансирање краткорочног
кредита за опремање градског
грађевинског земљишта на локацији
касарне „Степа Степановић” у Београду
Први датум отплате главнице

96.972.955

153.846 EUR
3М EURIBOR + 3,95%

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

846.154

3М EURIBOR + 3,95%

Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d.
Beograd – Општина Зубин Поток
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

96.972.955

15.12.2018.
730.769 EUR

27.12.2018.

Каматна стопа
1. 25

846.154

17.12.2012.

27.12.2012.

Рата главнице за 2014. год.

460.621.530

3М EURIBOR + 3,95%

Последњи датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

4.019.231

15.12.2018.
730.769 EUR

Обавезе према Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd – „JAT Airways” а.д.
Београд
Први датум отплате главнице

Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d.
Beograd – Општина Косовска Митровица
Први датум отплате главнице

460.621.530

17.12.2012.

27.12.2018.

Каматна стопа

4.019.231

3.076.923 EUR

27.12.2012.

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

3М EURIBOR + 3,95%

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

13.12.2018.

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – „JAT Airways” а.д. Београд
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1. 23

Услови

267.778 EUR
3М EURIBOR + 4,50%

16.07.2012.
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Ред.
број

Назив дуга
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 28

14.03.2019.

1. 30

26.03.2014
26.12.2018

1.31

09.06.2014.
09.03.2019.

1.32

Последњи датум отплате главнице

14.12.2019.

1.33

Последњи датум отплате главнице

14.12.2019.

286.511.000

2.500.000

286.511.000

0
3М EURIBOR + 6,95%

Обавезе према Aгроиндустријској
комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш
– „Галеника” а.д. –Рефинансирање
постојећег дуга према банкама и
измирења дуга према добављачима
Први датум отплате главнице

01.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

01.01.2020.

Каматна стопа

2.500.000

0

14.03.2015.

Рата главнице за 2014. год.

1.146.044.000

3М EURIBOR + 6,95%

Обавезе према Комерцијалној банци а.д.
Београд – „Галеника” а.д. –
Рефинансирање постојећег дуга према
банкама и измирења дуга према
добављачима
Први датум отплате главнице

Каматна стопа

10.000.000

3.000.000 EUR

14.03.2015.

Рата главнице за 2014. год.

2.292.088.000

3М EURIBOR + 6,95%

Обавезе према Комерцијалној банци а.д.
Београд – „Галеника” а.д. –
Рефинансирање постојећег дуга према
банкама и измирења дуга према
добављачима
Први датум отплате главнице

Каматна стопа

20.000.000

6.000.000 EUR

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

3.438.132.000

3М EURIBOR + 6,95%

Обавезе према Aгроиндустријској
комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш
– „Галеника” а.д. –Рефинансирање
постојећег дуга према банкама и
измирење обавеза према добављачима
Први датум отплате главнице

Каматна стопа

30.000.000

1.500.000 EUR

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.146.044.000

3М EURIBOR + 6,95%

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – „Галеника” а.д. –
Рефинансирање постојећег дуга према
банкама
Први датум отплате главнице

Каматна стопа

10.000.000

0

14.06.2014.

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

1М EURIBOR + 3,78%

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

14.12.2013.

Обавезе према Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd – „Галеника” а.д. –
Рефинансирање постојећег дуга према
банкама
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1. 29

Услови

0
3М EURIBOR + 6,95%
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Ред.
број
1. 34

Назив дуга
Обавезе према Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd – Грађевинска
дирекција Србије – Објекат 3А
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 35

Обавезе према Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd – Грађевинска
дирекција Србије – Објекат 3Г
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 36

Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d.
Beograd – Грађевинска дирекција Србије –
Објекат 3Б
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 37

Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d.
Beograd–Грађевинска дирекција Србије–
Објекат 3В
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 38

1.40

253.552.539

4.321.214

495.230.171

4.799.197

550.009.075

14.056.163

1.610.898.145

7.500.000

859.532.998

10.000.000

1.146.044.000

5.000.000

573.022.000

13.03.2015.
1.763.386 EUR
1М EURIBOR + 5,50%

30.11.2013.
31.03.2015.
1.545.000 EUR
1М EURIBOR + 6,50%

30.11.2013.
31.03.2015.
1.650.000 EUR
1М EURIBOR + 6,50%

5.025.000 EUR
1М EURIBOR + 6,00%

08.04.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2015.
5.000.000 EUR
3М EURIBOR + 5,25%

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd –
„JAT Airways” а.д. Београд –Одржавање
текуће ликвидности
Први датум отплате главнице

20.07.2015.

Последњи датум отплате главнице

20.12.2019.

Каматна стопа
1.41

2.212.415

13.10.2013.

Обавезе према Комерцијалној банци а.д.
Београд –„JAT Airways” а.д. Београд –
Одржавање текуће ликвидности
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

268.972.553

1М EURIBOR + 5,50%

31.03.2015.

Каматна стопа

2.346.965

13.03.2015.

30.11.2013.

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

1.844.173 EUR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

13.10.2013.

Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d.
Beograd–Грађевинска дирекција Србије –
Објекат 2Г–2Д–2Ђ–2Е
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.39

Услови

0
3М EURIBOR + 6,95%

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – „ЈАТ техника” д.о.о. –
Финансирање реализације пројекта
изградње Хангара 2
Први датум отплате главнице

20.05.2015

Последњи датум отплате главнице

20.02.2020
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Ред.
број

Назив дуга
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.42

Обавезе према Aгроиндустријској
комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш
– Гаранција Фонда за развој Републике
Србије Железари Смедерево д.о.о.
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1.43

1.45

1.46

1.47

01.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

01.01.2017.

1.48

10.000.000

1.146.044.000

10.000.000

1.146.044.000

9.008.986

1.032.469.409

0

01.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

01.01.2017.
0
6М EURIBOR + 7,00%

Обавезе према Банка Поштанска
штедионица а.д. Београд – Гаранција
Фонда за развој Републике Србије
Железари Смедерево д.о.о.
Први датум отплате главнице

01.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

01.01.2017.

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD
Beograd – Гаранција Фонда за развој
Републике Србије Железари Смедерево
д.о.о.
Датум активирања акредитива

687.626.400

3М EURIBOR + 6,75%

Обавезе према Банка Поштанска
штедионица а.д. Београд – Гаранција
Фонда за развој Републике Србије
Железари Смедерево д.о.о.
Први датум отплате главнице

Каматна стопа

6.000.000

0
3М EURIBOR + 6,75%

Обавезе према Комерцијалној банци а.д.
Београд – Гаранција Фонда за развој
Републике Србије Железари Смедерево
д.о.о.
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.146.044.000

3М EURIBOR + 6,75%

19.12.2016.

Каматна стопа

10.000.000

0

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

2.865.110.000

3М EURIBOR + 6,75%

01.04.2015.

Каматна стопа

25.000.000

08.07.2014.

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd –
Гаранција Фонда за развој Републике
Србије Железари Смедерево д.о.о.
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.719.066.000

15.000.000 EUR

09.10.2016.

Каматна стопа

15.000.000

08.07.2014.

09.01.2015.

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

3М EURIBOR + 6,49%

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

0

Обавезе према Комерцијалној банци а.д.
Београд – Гаранција Фонда за развој
Републике Србије Железари Смедерево
д.о.о.
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.44

Услови

0
6М EURIBOR + 7,00%

24.07.2013.

Датум истицања акредитива

23.04.2014.

Рата главнице за 2014. год.

25.300.000 USD
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Ред.
број
1.49

1.50

Назив дуга

Услови

Обавезе према Sberbank Srbija a.d.
Beograd – Гаранција Фонда за развој
Републике Србије Железари Смедерево
д.о.о.
Датум активирања акредитива

18.07.2013.

Датум истицања акредитива

10.07.2014.

Рата главнице за 2014. год.

30.000.000 USD

Обавезе према Aгроиндустријској
комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш
- Агрожив АД Житиште -Обезбеђење
трајних обртних средстава
Први датум отплате главнице

12.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

12.01.2017.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1

Стање дуга
у EUR

Стање дуга
у RSD

21.577.599

2.472.887.805

5.000.000

573.022.000

847.241.366

97.097.588.349

0
3М EURIBOR + 8,00%

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ–УНУТРАШЊИ ДУГ
II Индиректне обавезе – спољни дуг

Ред.
број
1. 1

Назив дуга
EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” –
Хитна реконструкција енергетског сектора
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 2

EBRD – ЈП „Електромрежа Србије” –
Хитна реконструкција енергетског сектора
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 3

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1. 5

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” –
Хитна реконструкција енергетског
сектора 2
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 6

18.132.098

2.078.018.238

27.636.370

3.167.249.602

30.309.499

3.473.601.971

1.035.265

118.645.951

07.09.2005.
07.03.2016.
3.797.405 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

05.10.2016.

Последњи датум отплате главнице

1.087.998.404

6M EURIBOR + 1,00%

05.04.2006.

EBRD – ЈП „Путеви Србије” –Доградња
Коридора X
Први датум отплате главнице

9.493.513

07.03.2016.
5.010.540 EUR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

12.526.349

Стање дуга
у RSD
1.435.574.690

Стање дуга у EUR

07.09.2005.

EBRD – АД „Железнице Србије” –Санација
Коридора X
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1. 4

Услови

5.180.599 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

17.11.2006.
17.05.2017.
6.909.090 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

07.03.2008.
07.09.2018.
6.061.900 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD – Град Ниш – Унапређење објеката
за водоснабдевање и прераду отпад.
вода
Први датум отплате главнице

22.03.2005.

Последњи датум отплате главнице

22.09.2015.
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Ред.
број

Назив дуга
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 7

EBRD – Град Крагујевац –Унапређење
система водоснабдевања
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 8

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1. 10

EBRD – ЈП „Путеви Србије” –Аутопут
Београд – Нови Сад и мост код Бешке
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 11

1. 12

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1. 13

EBRD – АД „Железнице Србије” –Возна
средства–вишеделне електромоторне
гарнитуре
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 14

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” –
Набавка и уградња електронских бројила
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

606.539.239

47.139.364

5.402.378.531

58.376.272

6.690.177.607

41.558.660

4.762.805.346

19.854.545

2.275.418.165

977.062

111.975.633

17.06.2008.
17.12.2019.
814.225 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

17.07.2009.
17.01.2020.
7.252.210 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

17.07.2023.

Последњи датум отплате главнице

5.292.460

4.615.996 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

17.01.2012.

EBRD – АД „Железнице Србије”–Возна
средства
Први датум отплате главнице

1.851.547.046

6M EURIBOR + 1,00%

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

16.155.986

07.12.2015.

EBRD – ЈП „Путеви Србије” –Обилазница
око Београда
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

104.684.924

349.830 EUR

17.03.2017.

Последњи датум отплате главнице

913.446
07.06.2005.

17.03.2009.

EBRD – Град Суботица –Реконструкција и
модернизација градске мреже за отпадне
воде
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

6M EURIBOR + 1,00%

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

490.389 EUR

EBRD – Агенција за контролу летења
Србије и Црне Горе д.о.о.
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1. 9

Услови

5.837.627 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

24.08.2010.
24.02.2021.
5.541.155 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

08.09.2013.
08.03.2024.
1.890.909 EUR
6M EURIBOR + 1,00%

02.09.2013.
02.03.2022.
114.949 EUR
6M EURIBOR + 1,00%
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Ред.
број
1. 15

Назив дуга
EBRD – ЈП „Србијагас” – Рефинансирање
краткорочних зајмова, одржавање и
побољшање мреже и изградња подземног
складишта гаса
Први датум отплате главнице

30.04.2013.

Последњи датум отплате главнице

02.05.2022.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
1. 16

EBRD – АД „Железнице Србије” –Коридор
Х
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

1. 17

1. 19

1

322.958.589

450.000

51.571.980

11.596.358

1.328.993.598

950.000

108.874.180

352.583.698

40.407.643.167

46.265.591

5.302.240.341

74.246.667

8.508.994.681

23.305.435

2.670.905.430

6M EURIBOR + 1,00%

0
6M EURIBOR + 1,00%

31.01.2015.

Последњи датум отплате главнице

31.01.2023.
0
6M EURIBOR + 1,00%

EBRD – АД „Железнице Србије” –Пројекат
рехабилитације и модернизација мреже
пруга на Коридору Х
Први датум отплате главнице

10.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Каматна стопа

2.818.030

10.05.2025.

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије”–
Пројекат за Колубару
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

5.428.629.473

245.046 EUR

31.10.2023.

Каматна стопа

47.368.421

10.05.2014.

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

5.263.158 EUR

30.04.2015.

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

6M EURIBOR + 1,00%

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије”–
Пројекат за мале хидроелектране
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

1.18

Услови

0
6M EURIBOR + 1,00%

Укупно
EIB
2. 1

EIB – АД „Железнице Србије”– Обнова
железничке инфраструктуре
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2. 2

15.07.2025.
4.627.957 EUR
фиксна по траншама

EIB – ЈП „Путеви Србије” –
Рехабилитација постојећих путева
Први датум отплате главнице

15.02.2010.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2026.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
2. 3

13.12.2007.

EIB – ЈП „Електромрежа Србије” –
Реконструкција енергетског система
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

6.333.333 EUR
фиксна по траншама

10.11.2011.
10.11.2028.
1.684.807 EUR
фиксна по траншама
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Ред.
број
2. 4

Назив дуга
EIB – Град Београд – Обнова београдског
језгра
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2. 5

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна санација
саобраћаја
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2. 6

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
2. 8

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Пројекат
европских путева Б
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2. 9

2. 10

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
2. 11

EIB – АД „Железнице Србије” – Пројекат
обнове железницa II
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2. 12

EIB – ЈП „Путеви Србије” –
Рехабилитација моста Газела
Први датум отплате главнице

1.066.675.837

19.093.333

2.188.179.998

118.956.667

13.632.957.410

6.225.200

713.435.311

27.337.519

3.132.999.917

43.200.000

4.950.910.080

33.000.000

3.781.945.200

фиксна по траншама

831.048 EUR
фиксна по траншама

09.12.2010.
09.06.2027.
1.466.667 EUR
фиксна
по траншама

15.02.2011.
15.02.2038.
1.958.889 EUR
фиксна/варијабилна
по траншама

20.08.2032.

Последњи датум отплате главнице

9.307.460

15.08.2023.

20.08.2017.

EIB – Агенција за контролу летења Србије
и Црне Горе д.о.о.
Први датум отплате главнице

2.536.084.457

2.445.161 EUR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

22.129.032
05.07.2007.

EIB – Град Нови Сад – Хитна обнова
система водоснабдевања
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

9.663.095.117

фиксна по траншама

20.12.2025.

Последњи датум отплате главнице

84.316.964

10.10.2032.

05.12.2007.

EIB – ЈП „Електропривреда Србије” –
Уређаји за енергетски систем
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

3.817.698 EUR

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

10.08.2010.

EIB – Аеродром „Никола Тесла” – Хитна
санација саобраћаја
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

2. 7

Услови

0
фиксна/варијабилна
по траншама

21.12.2010.
02.07.2022.
3.349.204 EUR
фиксна
по траншама

18.06.2014.
23.07.2032.
1.000.000 EUR
фиксна/варијабилна
по траншама

16.08.2015.
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Ред.
број

Назив дуга
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

2. 13

16.02.2033.

2. 15

Последњи датум отплате главнице

16.02.2038.

2. 16

31.12.2013.
31.12.2019.

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
2. 17

2. 18

2. 19

2. 20

16.02.2019.
16.02.2037.

70.000.000

8.022.308.000

48.274.493

5.532.469.270

0

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2037.
0
фиксна/варијабилна
по траншама

EIB – Град Београд – Мост на Сави Б
Први датум отплате главнице

15.04.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2038.

Каматна стопа

1.833.670.400

фиксна/варијабилна
по траншама

EIB – Град Београд – Мост на Сави А

Рата главнице за 2014. год.

16.000.000

0
фиксна/варијабилна
по траншама

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

1.153.607.779

6М EURIBOR + 0,50%

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница
око Београда Б
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

10.065.999

28.06.2019.
8.333.333 EUR

15.04.2033.

Каматна стопа

5.730.220.000

31.12.2013.

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

50.000.000

25.000.000 EUR

15.04.2016.

Каматна стопа

17.190.660.000

6М EURIBOR + маржа

EIB – ЈП „Електромрежа Србије”: Пројекат
унапређења електромреже JП ЕМС
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

150.000.000

0

Последњи датум отплате главнице

EIB – „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. –
Компакт аутомобили 2
Први датум отплате главнице

2.406.692.400

фиксна/варијабилна
по траншама

EIB – „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. –
Компакт аутомобили 1
Први датум отплате главнице

Каматна стопа

21.000.000

фиксна
по траншама

16.08.2017.

Рата главнице за 2014. год.

3.781.945.200

0

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница
око Београда
Први датум отплате главнице

Каматна стопа

33.000.000

0

16.02.2015.

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

фиксна
по траншама

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

16.02.2031.

EIB – ЈП „Путеви Србије” –
Рехабилитација путева и мостова Б2
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

2. 14

Услови

0
фиксна/варијабилна по
траншама

- 32 -

Ред.
број
2

Назив дуга

Услови

Укупно

Стање дуга
у EUR

Стање дуга
у RSD

905.724.360

103.799.996.828

4.923.077

564.206.277

20.541.485

2.354.144.557

28.124.787

3.223.224.367

249.965

28.647.098

53.839.314

6.170.222.299

1.986.486

227.660.020

28.614.898

3.279.393.265

148.435.905

17.011.407.810

179.037.289

20.518.461.095

35.173.813

4.031.073.700

KfW
3.1

KfW 2 – ЈП „Електропривреда Србије”–
Набавка опреме за Тамнаву
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

3.2

3.3

KfW стопа + маржa 1,10%

30.12.2010.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2020.

Рата главнице за 2014. год.

3.000.000 EUR

Каматна стопа

0,75% годишње

KfW 4 – ЈП „Електропривреда Србије” –
Мере заштите животне средине у
термоелектранама на лигнит
Први датум отплате главнице

30.06.2013

Последњи датум отплате главнице

30.12.2019

Каматна стопа

5.142.857 EUR
KfW стопа + маржa 1,75%

KfW 5 – ЈП „Електропривреда Србије” –
Ревитализација ХЕ Зворник
Први датум отплате главнице

30.12.2015

Последњи датум отплате главнице

30.12.2025

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
3

30.06.2015.
2.461.538 EUR

KfW 3– ЈП „Електропривреда Србије”–
Рехабилитација ХЕ Бајина Башта
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

3.4

30.06.2009.

0
KfW стопа + маржa 0,5%

Укупно
EU
4.1

4.2

4.3

EU – ЈП „Електропривреда Србије”–
Репрограм EIB кредита
Први датум отплате главнице

17.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

17.10.2016.

Рата главнице за 2014. год.

496.621 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR

EU – AД „Железнице Србије”: Репрограм
EIB кредита
Први датум отплате главнице

17.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

17.10.2016.

Рата главнице за 2014. год.

7.153.725 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR

EU – ЈП „Путеви Србије”: Репрограм EIB
кредита
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

4

17.10.2012.
17.10.2016.
37.108.976 EUR
6М EURIBOR

Укупно
ЕУРОФИМА
5.1

Еурофима 2771 – AД „Железнице Србије”
Први датум отплате главнице

11.08.2020.

Последњи датум отплате главнице

05.10.2022.
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Ред.
број

Назив дуга
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

5.2

5.4

15.06.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2016.

12.07.2014.

Последњи датум отплате главнице

12.07.2014.

Рата главнице за 2014. год.

7.500.000 CHF

Каматна стопа

3,07% фиксна

Еурофима 2632 – AД „Железнице Србије”
Први датум отплате главнице

27.07.2015.

Последњи датум отплате главнице

27.07.2015.

Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
5.6

5.7

5

16.359.913

1.874.918.000

8.997.952

1.031.204.900

2.044.989

234.364.750

7.361.961

843.713.100

92.433.508

10.593.286.700

19.475.124

2.231.934.922

13.394.031

1.535.014.889

20.09.2014.
20.09.2014.
11.000.000 CHF
3,12% фиксна

Први датум отплате главнице

24.09.2014

Последњи датум отплате главнице

24.09.2014

Рата главнице за 2014. год.

2.500.000 CHF

Каматна стопа

2,89% фиксна

Еурофима 2666 – AД „Железнице Србије”
Први датум отплате главнице

10.10.2017.

Последњи датум отплате главнице

10.10.2017.

Каматна стопа

703.094.250

2,50% фиксна

Еурофима 2602 – AД „Железнице Србије”

Рата главнице за 2014. год.

6.134.967

0

Еурофима 2653 – AД „Железнице Србије”
Први датум отплате главнице

1.874.918.000

0

Први датум отплате главнице

Каматна стопа
5.5

16.359.913

2,70% фиксна

Еурофима 2599 – AД „Железнице Србије”

Рата главнице за 2014. год.

Стање дуга
у RSD

Фиксна по траншама

Први датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

0

Еурофима 2636 – AД „Железнице Србије”

Рата главнице за 2014. год.

5.3

Услови

0
3,07% фиксна

Укупно
Остали кредитори
6.1

Влада Пољске – ЈП „Електропривреда
Србије” – Обнова електропривреде
Србије
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице

6.2

15.12.2005.
15.06.2024.

Рата главнице за 2014. год.

3.369.988 USD

Каматна стопа

3,07% фиксна

IDA–4090–YF– JП „Електропривреда
Србије” – Програм енергетске заједнице
Југоисточне Европе – Пројекат за Србију
Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

0
0,75 % фиксна
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Ред.
број
6.3

Назив дуга
IDA–4090–YF – ЈП „Електромрежа Србије”
– Програм енергетске заједнице
Југоисточне Европе – Пројекат за Србију
Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
6.4

Export Development Canada – РТБ Бор –
компонента 1
Први датум отплате главнице
Последњи датум отплате главнице
Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа

6.5

Рата главнице за 2014. год.
Каматна стопа
6.7

6.8

6.9

6.10

Давање гаранције Републике Србије за
обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР по
основу извозног посла са
Министарством одбране НДР Алжир
Први датум отплате главнице

8.164.888.630

55.000.000

6.303.242.000

18.367.360

2.104.980.272

32.300.791

3.701.812.738

2.296.848

263.228.909

3.445.272

394.843.364

10.000.000

1.146.044.000

6M LIBOR USD + 3,11%

7.857.143 EUR
6M EURIBOR + 3,11%

30.06.2010.
30.06.2014.
12.244.912 EUR
1М EURIBOR + 4,05%

-

Рата главнице за 2014. год.

0

Каматна стопа

-

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2014. год.

0

Каматна стопа

-

Давање гаранције Републике Србије за
обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР по
основу извозног посла са Emirates
Advanced Research & Technology L.L.C
Први датум отплате главнице

71.244.111

15.07.2020.

Последњи датум отплате главнице

Давање гаранције Републике Србије за
обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР по
основу извозног посла са Emirates
Advanced Research & Technology L.L.C
Први датум отплате главнице

192.086.269

13.740.947 USD

15.07.2020.

Последњи датум отплате главнице

1.676.081

15.01.2014.

15.01.2014.

Обавезе према Societe Generale Bank Paris
– ЈП „Путеви Србије”
Први датум отплате главнице

Стање дуга
у RSD

0,75 % фиксна

Последњи датум отплате главнице

Каматна стопа

Стање дуга
у EUR

0

Export Development Canada – РТБ Бор –
компонента 2
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

6.6

Услови

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2014. год.

0

Каматна стопа

-

Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam –
„Галеника” а.д. – Рефинансирање
краткорочних обавеза према пословним
банкама
Први датум отплате главнице

20.06.2014

Последњи датум отплате главнице

20.03.2019
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Ред.
број

Назив дуга

Услови

Рата главнице за 2014. год.

20.11.2016

Последњи датум отплате главнице

20.11.2026

Обавезе према Deutsche Bank AG London Branch - ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

30.11.2013

Последњи датум отплате главнице

30.11.2017

Обавезе према Amsterdam Trade Bank N.V
- ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

2.292.088.000

30.000.000

3.438.132.000

30.000.000

3.438.132.000

100.000.000

11.460.440.000

19.12.2013.
19.12.2017.

Рата главнице за 2014. год.

4.705.882 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 5,98%

Обавезе према Deutsche Bank AG London Branch - ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

13.02.2014.

Последњи датум отплате главнице

13.02.2018.

Рата главнице за 2014. год.

7.058.821 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 6,95%

Обавезе према Deutsche Bank AG London Branch - ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

20.03.2014.

Последњи датум отплате главнице

20.12.2017.

Рата главнице за 2014. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 6,20%

Обавезе према Credit Suisse AG - London
Branch - ЈП „Србијагас”
Први датум отплате главнице

18.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

18.02.2018.

Рата главнице за 2014. год.

13.333.333 EUR

Каматна стопа
6

20.000.000

3M EURIBOR + 6,75%

Последњи датум отплате главнице

6.16

5.730.220.000

11.764.706 EUR

Каматна стопа

6.15

50.000.000

0,60% и 0,01%

Рата главнице за 2014. год.

6.14

218.123.356

0

Каматна стопа

6.13

1.903.272

3М ЕURIBOR + 6,95%

JICA – ЈП „Електропривреда Србије” –
Пројекат за изградњу постројења за
одсумпоравање за ТЕ „Никола Тесла”
Први датум отплате главнице

Рата главнице за 2014. год.

6.12

Стање дуга
у RSD

1.500.000 EUR

Каматна стопа
6.11

Стање дуга
у EUR

3M EURIBOR + 5,95%
459.102.890

52.615.211.349

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

Укупно остали кредитори

2.042.721.059

234.104.821.438

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи)

2.889.962.425

331.202.409.787

УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)

7.404.427.066

848.579.921.108

УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)

11.669.193.508

1.337.340.920.478

УКУПНО СТАЊЕ ДУГА

19.073.620.574

2.185.920.841.586

Члан 4.
У оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ
Европске уније - подршка транзицији и изградња институција за 2008, 2009,
2010, 2011, 2012. и 2013. годину – централизовано управљање од стране

- 36 Европске уније, Република Србија очекује у 2014. години бесповратна средства
развојне помоћи у износу од 126.116.000 EUR, односно 14.982.580.800 динара,
уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава за финансирање учешћа
Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи Европске уније у износу
од 19.349.604 EUR, односно 2.298.733.000 динара, за следеће пројекте:

ИПА 2008
Пројекат и корисник
пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање

Даља подршка
увођењу
Децентрализовано
г система
управљања ЕУ
фондовима

Процена реализације средстава
ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у EUR
за цео период

Средства ЕУ

Средства за
суфинансира
ње

У EUR

У рсд

2.450.000

1.000.000

0

0

Средства за
суфинансирањ
е у 2014.
години
у рсд

138.996.000

Корисник:
Министарство
финансија

Пројекат и корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање

Програм подршке општинској
инфраструктури (Municipal
Infrastrucutre Support
Programme - MISP)

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

45.200.000

10.000.000

0

0

106.477.000

Корисник : Министарство
регионалног развоја и локалне
самоуправе

ИПА 2009

Пројекат и корисник пројекта надлежан да
обезбеди суфинансирање

Унапређење предшколског
образовања у Републици Србији
(пројекат ИМПРЕС)
Корисник: Министарство просвете, науке
и технолошког развоја

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава
ЕУ
у 2014.
години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У
EUR

У
рсд

3.725.000

1.250.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

16.038.000
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ИПА 2010
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди суфинансирање

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у EUR
за цео период
Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

Програм подршке за
општинску
инфраструктуру - MISP
2010
Корисник:
1. Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе
2. Министарство
енергетике, развоја и
заштите животне
средине

1. Министарство
регионалног
развоја и
локалне
самоуправе:
253.812.000
31.120.000

10.000.000

8.836.000

1.049.716.800

2. Министарство
енергетике,
развоја и
заштите
животне
средине :
139.000.000
Укупно:
392.812.000

Пројекат и корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање
Подршка спровођењу
процеса реформе државне
управе
Корисник: Министарство
спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација

Пројекат и корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

6.308.000

2.500.000

0

0

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

10.698.000

3.250.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

179.400.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

Помоћ у прелазу на
дигитално емитовање
сигнала у Републици Србији
246.440.000

Корисник: Министарство
спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација

Пројекат и корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

3.613.000

600.000

0

0

Развој услуга палијативне
неге у Републици Србији
Корисник: Министарство
здравља

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

17.940.000
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Пројекат и корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање

Јачање система тржишног
надзора прехрамбених и
непрехрамбених производа у
Републици Србији

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

2.444.000

350.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

41.580.000

Корисник: Министарство спољне
и унутрашње трговине и
телекомуникација

ИПА 2011
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди суфинансирање

Укупна вредност у EUR
за цео период
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

7.600.000

1.870.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

У рсд

Модернизација Пореске
управе
133.294.000
Корисник: Министарство
финансија/Пореска управа

Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди суфинансирање

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

660.000

78.408.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

У рсд
1. Комесаријат за
избеглице и
миграције:
0

Подршка спровођењу
стратегије за интерно
расељена лица,
избеглице и повратнике
Корисници:
1.
Комесаријат за
избеглице и
миграције
2.
Канцеларија за
Косово и
Метохију

7.000.000

720.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

110.000

13.068.000

2. Канцеларија за
Косово и
Метохију:
10.692.000
Укупно:
10.692.000
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Пројекат и корисник
пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање

Подршка развоју
људског капитала и
истраживању
Корисници:
Институције из
надлежности
Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја
1. Завод за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања
2. Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

16.900.000

Средства за
суфинансирање

1.200.000
од чега из
буџета:
600.000
а остатак:
крајњи
корисници грант
схема:
600.000

У EUR

1.800.000

Средства за
суфинансирање у 2014.
години
у рсд

У рсд

213.840.000

1.

Завод за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања:
0

2.

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања:
16.000.000
Укупно:
16.000.000

ИПА 2012
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди суфинансирање

Укупна вредност у EUR
за цео период
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

3.910.000

200.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

У рсд

Реформа полиције и
управљање миграцијама
Корисник: Министарство
унутрашњих послова

Пројекат и корисник
пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Подршка за
унапређење
животних услова
присилних
миграната и за
затварање
колективних
центара
Корисници:
1.
Комесарија
т за
избеглице и
миграције
2.
Канцелариј
а за Косово
и Метохију

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

15.200.000

Средства за
суфинансирање

1.950.000
од чега из буџета:
840.000
а остатак крајњи корисници
грант схема
(јединице локалне
самоуправе):
460.000 и
Имплементациони
партнери:
650.000

1.554.000

1184.615.200

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

13.068.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

У рсд

1. Комесаријат за
избеглице и
миграције:
71.280.000

11.470.000

1.362.636.000

2. Канцеларија за
Косово и
Метохију:
17.108.000
Укупно:
88.388.000
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Секторски програм и
корисник надлежан да
обезбеди суфинансирање

Средства
ЕУ

Социјални развој

Средства за
суфинансирање
4.100.000
од чега из буџета:
3.600.000
а остатак крајњи корисници
грант схема
(јединице локалне
самоуправе и сл.):
500.000

Корисник:
Министарство рада,
запошљавања и
социјалне политике
(трансферише средства
Националној служби за
запошљавање за активне
мере запошљавања)

24.100.000

Секторски програм и
корисник надлежан
да обезбеди
суфинансирање

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Јачање система за
заштиту животне
средине и за
климатске промене

Корисник:
Министарство
енергетике, развоја
и заштите животне
средине

Средства
ЕУ

55.150.000

Секторски програм и
корисник надлежан да
обезбеди суфинансирање
Подршка пољопривреди
и руралном развоју

Корисник:
Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде/Управа за
аграрна плаћања

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства за
суфинансирање
14.100.000
од чега из буџета:
8.900.000
а остатак јединице локалне
самоуправе:
1.400.000 и
Јавно предузеће
„Електропривреда
Србијеˮ:
3.800.000

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

У EUR

У рсд

972.000

115.473.600

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

У рсд

24.794.000

2.945.527.200

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

15.600.000

1.500.000

2.140.000

254.232.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

273.715.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

0
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ИПА 2013
Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање за
појединачни
уговор/операцију који се
спроводе централизовано

Енергетика
Корисник: Министарство
енергетике, развоја и
заштите животне средине

Укупна вредност у EUR
за цео период за појединачни
уговор/операцију који се
спроводе централизовано

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

14.269.000

7.300.000

14.269.000

1.695.157.200

623.893.000

За: Операција 2.1.1:
уговор о доприносу са
Европском банком за
обнову и развој

У оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ
Европске уније - подршка транзицији и изградња институција за 2013. годину,
коју ће Република Србија спроводити децентрализовано, у 2014. години се
очекују бесповратна средства развојне помоћи у износу од 21.535.436 EUR,
односно 2.558.409.797 динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава
за суфинансирање у износу од 15.828.140 EUR, односно 1.880.383.000 динара,
за следеће пројекте:
ИПА 2013
Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у EUR
за цео период
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд
1.

Реформа јавне управе
2.
Корисници:
1.Министарство
финансија
2. Управа за трезор
3. Управа за јавне
набавке

Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди суфинансирање
Подршка за
модернизацију Управе
царина и унапређење
управљања границом
Корисник:
Управа царина

5.527.000

593.000

1.760.800

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

209.183.040

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

5.807.500

892.500

626.000

3.

Министарство
финансија:
5.702.000
Управа
за
трезор
13.857.000
Управа
за
јавне набавке
7.128.000
Укупно:
26.687.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

У рсд
Управа царина:
11.975.000
74.368.800
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Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање
Правосуђе
Корисници:
1. Високи савет
судства
2. Правосудна
академија
3. Управа за
извршење
кривичних
санкција
4. Канцеларија за
људска и
мањинска права

Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање
Унутрашњи послови

Корисници:
1.Министарство
унутрашњих послова
2.Комесаријат за
избеглице и миграције
3.Канцеларија за Косово
и Метохију

Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Превенција и борба
против корупције

Корисник:
Министарство правде и
државне управе

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

9.720.000

1.080.000

1.974.000

234.511.200

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

7.795.000

855.000

1.073.000

127.472.400

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

5.500.000

Средства за
суфинансирање

500.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

1.480.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд
1.Високи
савет
судства:
5.702.000
2.Правосудна
академија:
5.988.000
3.Управа
за
извршење
кривичних
санкција:
2.851.000
4.Канцеларија за
људска
и
мањинска права:
3.421.000
Укупно:
17.962.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд
1.Министарство
унутрашњих
послова:
0
2.Комесаријат
за
избеглице
и
миграције:
2.851.000
3. Канцеларија за
Косово и Метохију:
10.977.000
Укупно:
13.828.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

У рсд

175.824.000

Министарство
правде и државне
управе:
17.107.000

- 43 -

Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Развој приватног
сектора

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

Корисници:
1.Министарство
привреде
10.050.000
2.Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Европско
партнерство са
општинама –
Европски ПРОГРЕС

Корисник:
Надлежна институција
ће бити накнадно
утврђена
Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање
Саобраћај

Корисник:
Министарство
саобраћаја –Дирекција
за водне путеве

2.850.000
од чега из буџета:
1.850.000
а остатак:
мала и средња
предузећа:
1.000.000

У EUR

У рсд
1. Министарство
привреде:
41.342.000

3.860.000

458.568.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

7.000.000

1.000.000
од чега из буџета:
500.000
а остатак:
Јединице локалне
самоуправе кроз
грант схеме:
500.000

0

0

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

16.082.500

2.417.500

2.053.500

243.955.800

Корисници:
1.Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине
2. Министарство природних
ресурса, рударства и
просторног планирања
3.Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде- Републичка
дирекција за воде

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

2. Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја:
71.280.000

Укупно:
112.622.000
Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

0

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Секторски програм и
корисник пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Животна средина и
климатске промене

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд
Министарство
саобраћајаДирекција за водне
путеве:

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

12.650.000

1.953.466
од чега из буџета:
1.336.733
а остатак:
Општина Рашка:
616.733

1.835.142

218.014.870

36.567.000

Средства за суфинансирање
у 2014. години
у рсд
1.Министарство енергетике,
развоја и заштите животне
средине:
17.107.000
2. Министарство природних
ресурса, рударства и
просторног планирања:
6.273.000
3. Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде- Републичка
дирекција за воде:
944.000
Укупно:
24.324.000
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корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање
Енергетски сектор

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

11.130.000

1.770.000
од чега из
буџета:
250.000
а остатак:
ЈП Србијагас:
500.000 и
ЈП ЕПС:
1.020.000

Корисник:
1.Министарство
енергетике, развоја и
заштите животне
средине

Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање
Социјални развој

Корисници:
1.Министарство рада,
запошљавања и
социјалне политике
2. Канцеларија за
људска и мањинска
права

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

21.305.000

Секторски програм и
корисник пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Пољопривреда и рурални
развој

Корисник:
1.Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде
Пројекат и корисник
пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Подршка
европским
интеграцијама и
припрема
пројеката за 20142020

Корисник:
Канцеларија за
европске
интеграције

Средства за
суфинансирање

2.895.000
од чега из буџета:
920.000
а остатак:
Јединице локалне
самоуправе кроз
грант схеме:
1.975.000

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

У EUR

У рсд
1.Министарство
енергетике, развоја и
заштите
животне
средине:
7.128.000

470.000

55.836.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

У рсд

126.000

14.968.800

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

3.230.000

1.570.000

0

0

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства ЕУ

23.221.291 од
чега 9.221.291
тренутно
неалоцирано

Средства за
суфинансирање

1.9000.000 од чега
за 900.000 још није
одређена
национална
инситуција

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд
1.Министарство
рада, запошљавања
и социјалне политике
:
1.996.000
2. Канцеларија за
људска и мањинска
права:
0

Средства за
суфинансирање у 2014.
години
у рсд
1.Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде :
0

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

1.000.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

У рсд

118.800.000

Канцеларија за
европске
интеграције :
14.256.000
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Пројекат и буџетски
корисници надлежни за
финансирање чланарине
(улазних карата) важећих
Програма ЕУ

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

Подршка за учешће у
програмима ЕУ

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства за
суфинансирање

У EUR

Средства за суфинансирање у
2014. години, за следбенике
важећих Програма ЕУ (на
бази трошкова чланарина у
2013. години)

У рсд

Корисници и важећи
програми:

1. МП за програм ЦИП (EIP):
101.781.000

1.Министарство привреде за
Оквирни програм за
конкурентност (ЦИП) –
потпрограм за
предузетништво и
иновативност (EIP)

2. МКИ за програм КУЛТУРА:
18.500.000
3. ПУ за програм ФИСКАЛИС
2013:
14.500.000

2. Министарство културе и
информисања за Оквирни
програм КУЛТУРА 2007-2013
3. Пореска управа за Програм
ФИСКАЛИС 2013

6.596.242

3.990.949

4.УЦ за програм ЦАРИНА
2013:
11.880.000
5.276.994

626.906.887
5. Канцеларија за сарадњу са
ЦД за програм ЕВРОПА ЗА
ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ:
6.540.000

4.Управа царина за Програм
ЦАРИНА 2013
5. Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом (за
Програм ЕВРОПА ЗА
ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ);

6. Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
(за Програм ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ):
26.730.000
(за Програм ХОРИЗОНТ
2020):
1.416.000.000

6. Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
(за Програм ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ)
(за Програм ХОРИЗОНТ 2020)

Укупно:
1.591.179.000

У оквиру друге компоненте Инструмента за предприступну помоћ
Европске уније – прекогранична сарадња, Република Србија ће учествовати у 8
програма прекограничне и транснационалне сарадње у финансијској
перспективи ЕУ за период 2014-2020. година. Током 2014. године очекују се
бесповратна средства развојне помоћи у износу од 16.033 милиона EUR,
односно 1.940.360.400 динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава
за суфинансирање и предфинансирање пројеката техничке помоћи у износу од
267.000 EUR, односно 31.720.000 динара, за следеће програме:

Програм
прекограинчне
сарадње и буџетски
корисник надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Мађарска – Србија
2014
Канцеларија за
европске
интеграције
Румунија – Србија
2014

Укупна вредност у EUR
за цео период
Унета је процењена вредност
Програма само за 2014. годину

Средства ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

2.364.000

42.000

2.364.000

280.844.000

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

4.990.000

5.880.000
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европске
интеграције
Бугарска – Србија
2014
Канцеларија за
европске
интеграције
Хрватска - Србија
2014
Канцеларија за
европске
интеграције
Србија – Црна Гора
2014
Канцеларија за
европске
интеграције
Србија – Босна и
Херцеговина
2014
Канцеларија за
европске
интеграције
Транснационални
програм Дунавски
регион
2014
Канцеларија за
европске
интеграције
Јадранско – Јонски
транснационални
програм
2014
Канцеларија за
европске
интеграције
Југоисточна Европа
2013
Канцеларија за
европске
интеграције
УКУПНО у 2014.
години за
компоненту
техничке помоћи
програма
прекограничне
сарадње

2.802.000

49.500

2.802.000

332.878.000

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

2.242.000

39.500

2.242.000

266.350.000

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

1.000.000

17.700

1.000.000

118.800.000

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

600.000

10.600

600.000

71.280.000

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

1.000.000

17.700

1.000.000

118.800.000

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

1.100.000

20.000

1.100.000

130.680.000

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

1.100.000

20.000

1.100.000

130.680.000

Средства
ЕУ

Средства за
предфинансирање

У EUR

У рсд

4.125.000

50.000

4.125.000

490.050.000

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

16.333.000

267.000

16.333.000

1.940.360.400

4.693.000

2.103.000

1.259.000

2.103.000

2.376.000

2.376.000

5.940.000

31.720.000

У 2014. години Република Србије обезбеђује средства за
суфинансирање односно предфинансирање активности у пројектима
прекограничне и транснационалне сарадње у којима учествују директни
буџетски корисници у износу од 392.494.000 динара за следеће пројекте:

Програм
прекограничне
сарадње и буџетски
корисник надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Србија – Црна Гора
2013
„Прекогранична

Укупна вредност у EUR
за цео период

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

Средства ЕУ
у 2014. години

У EUR

У рсд

Средства за
суфинансирање и
предфинансирање у
2014. години
у рсд

5.007.000

- 47 контрола поплава и
спашавања”
Министарство
унутрашњих
послова
Румунија – Србија
2013
„Заједничко
управљање у
ванредним
ситуацијама у
пограничном
подручју у Румунији
и Републици
Србији“
Министарство
унутрашњих
послова
Румунија – Србија
2009
„Побољшање
капацитета
румунских и српских
власти да реагују у
ванредним
ситуацијама“
Министарство
унутрашњих
послова
Румунија – Србија
2011 - 2012
„Заједничко
управљање
ванредним
ситуацијама у
подручију
Карансебеш –
Јужни Банат“
Министарство
унутрашњих
послова
Мађарска - Србија
2013
Прекогранична
сарадња Новог
Сада и Сегедина у
развоју
хармонизованих
метода и
успостављању
заједничке базе
података за анализу
„дизајнерских
наркотика”
Министарство
унутрашњих
послова
Бугарска – Србија
„ForensicBulSer
2011-Јачање
форензичких
капацитета у
домену
организоване
прекограничне
превенције
криминала”
Југоисточна Европа
2013

316.371

21.879,14

34.800

4.134.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

1.953.877

134.709,66

714.700

84.906.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

1.615.885

118.883,04

521.000

61.905.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

1.955.000

140.391,86

745.000

88.487.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

234.960

42.301

164.000

19.481.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

528.968

95.217,39

354.000

42.025.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

102.941.000

68.537.000

105.803.000

21.278.000

46.660.000

- 48 „Мрежа дунавских
администрација –
подаци и
корисничка
администрација”
Дирекција за водне
путеве
Југоисточна Европа
2013
„CO-WANDAКонвенција за
управљање
отпадом за
унутрашњу
пловидбу на
Дунаву”
Дирекција за водне
путеве
Југоисточна Европа
2013
SEERISKЗаједничко
управљање
ванредним
ситуацијамапроцена ризика и
спремности у
Дунавском макрорегиону
Републички
хидрометереолошки
завод
Југоисточна Европа
2013
ORIENTGATE Структурисана
мрежа за
интеграцију
климатског знања у
политику и
територијално
планирање
Републички
хидрометереолошки
завод
Југоисточна Европа
2009
CULTEMA Министарство
културе и
информисања
Југоисточна Европа
2013
„Управљање
миграцијама и њени
ефекти у
Југоисточној
Европи”
Републички завод
за статистику
Југоисточна Европа
2013
„Израда
миграционог плана
за развој”
Републички завод
за статистику
Јадрански програм
2012
„ALTERENERGY”
Министарство
енергетике, развоја
и заштите животне
средине

15.243.000

221.491

39.086,65

70.270

8.348.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

71.130

12.553

18.300

2.177.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

140.000

21.000

38.000

15.784.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

310.000

46.500

70.000

37.076.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

107.800

19.023

107.800

12.807.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

159.886

23.983

91.000

10.800.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

100.000

15.000

44.500

5.276.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

285.600

50.400

77.400

9.200.000

2.700.000

4.513.000

8.316.000

800.000

4.500.000

2.500.00

2.500.000
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2013
„HERA”
Министарство
привреде
УКУПНО у 2014-тој
години за
суфинансирање и
предфинансирање
пројеката у оквиру
програма
прекограничне
сарадње које
спроводе
директни буџетски
корисници

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

541.509,33

95.560,47

66.800

7.931.000

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

8.948.607,33

948.158,21

3.402.370

410.337.000

1.696.000

392.494.000

Средства за суфинансирање и предфинансирање у 2014. години из ст. 1,
2, 3. и 4. овог члана у укупном износу од 4.603.330.000 динара утврђена су у
Посебном делу овог закона.
Код следећих пројеката одобрених у оквиру прве компоненте
Инструмента за претприступну помоћ Европске уније – подршка транзицији и
изградња институција - централизовано управљање од стране Европске уније, у
2014. години предвиђена је реализација финансијске помоћи Европске уније,
али не постоји обавеза обезбеђивања буџетских средстава Републике Србије
за финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи
Европске уније или је ова обавеза извршена:

Пројекат

Корисник пројекта у
Републици Србији

Укупна
вредност
средстава ЕУ
у мил. EUR
за цео
период

Процена реализације
средстава ЕУ у 2014. години

У мил.
EUR

У рсд

25

5.05

599.940.000

15.5

4.55

540.540.000

132.68

9.6

1.140.480.000

ИПА 2010
1. Програм изградње
инфраструктуре високог
образовања
2. Изградња трафо-станице
Врање-4 снаге 400/110 Кв и
проширење капацитета
трафостанице Лесковац-2

Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја
Министарство енергетике,
развоја и заштите
животне средине /
ЈП „Електромрежа” Србије

УКУПНО ИПА 2010
ИПА 2011

Пројекат

1. Јачање владавине права у
Србији
2. Спровођење политика за
сузбијање дискриминације

Корисник пројекта у
Републици Србији

Министарство правде и
државне управе/
Министарство
унутрашњих послова
Канцеларија за људска и
мањинска права

Укупна
вредност
средстава ЕУ
у мил. EUR
за цео
период

Процена реализације
средстава ЕУ у 2014. години

У мил.
EUR

У рсд

9.75

1.85

219.780.000

2.20

0.25

29.700.000
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координацију на централом
нивоу за доношења закона и
политика
4. Модернизација царинског
система
5. Јачање капацитета Државне
ревизорске институције и
Ревизорског тела
6. Изградња капацитета и ИТ
подршка Комисији за заштиту
конкуренције
7. Подршка
деинституиционализацији и
укључивању лица са
менталним поремећајима и
инвалидитетом у друштво
8. Модернизација железница
9. Изградња постројења за
прераду отпадних вода
10. Спровођење законодавства у
области контроле
индустријског загађења,
превенције хемијских
инцидената и успостављање
система за управљање
заштитом животне средине и
проверу (ЕМАС)
11. Подршка унапређењу
безбедности хране, заштити
животиња и
контролу/сузбијање свињске
грознице и куге.
12. Пројекат подршке у припреми
пројеката и мере подршке

Народна скупштина/
Генерални секретаријат
Владе /Канцеларија за
европске интеграције
Министарство
финансија/Управа царина
Државна ревизорска
инстиуција/ Канцеларија
за ревизију система
управљања средствима
Европске уније

6.50

1.05

124.740.000

4.10

0.31

36.828.000

2.30

0.61

72.468.000

Комисија за заштиту
конкуренције

3.00

0.49

58.212.000

Министарсто рада,
запошљавања и
социјалне политике

4.70

0.23

27.324.000

Министарство
саобраћаја/А.Д.
Железнице Србије

8.30

0.54

64.152.000

Електропривреда Србије

15.00

4.92

584.496.000

Министарстарство
енергетике, развоја и
заштите животне средине

3.00

0.25

29.700.000

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

6.0

0.54

64.152.000

Канцеларија за европске
интеграције

7.80

0.5

59.400.000

151.55

11.54

1.370.952.000

УКУПНО ИПА 2011
ИПА 2012

Пројекат/Секторски програм

1. Пројекат: Подршка
владавини права у
Републици Србији

2. Секторски програм: Подршка
реформи државне управе

3. Пројекат: Јачање
статистичког система у
Србији кроз унапређење
методологија, стандарда и
примену добрих пракси

Корисник
пројекта/секторског
програма у Републици
Србији

Министарство правде и
државне управе/
Министарство
унутрашњих послова
Министарство правде и
државне управе /
Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе/
Корисници грант шема
(јединице локалне
самоуправе и сл.)
Републички завод за
статистику

Укупна
вредност
средстава ЕУ
у мил. EUR
за цео
период

Процена реализације
средстава ЕУ у 2014. години

У мил.
EUR

У рсд

13.4

1.971

234.154.800

11.25

8.57

1.018.116.000

4.8

1.12

133.056.000
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4. Пројекат: Подршка развоју
малих и средњих предузећа у
Републици Србији

5. Пројекат: Припрема другог
Акционог плана за
унапређење енергетске
ефикасности и развијање
индикатора
6. Пројекат: Јачање процеса
европских интеграција и
подршка за управљање ИПА
након 2013; Учешће у
JASPERS-у (Joint Assistance
to Support Projects in
European Regions –
ЈASPERS) као засебан
пројекат

7. Пројекат: Јачање слобода
медија

Министарство привреде/
Министарство спољне и
унутрашње трговине и
телекомуникација/
Корисници грант шема –
мала и средња предузећа

6.181

0.54

64.152.000

2.00

0.54

64.152.000

Канцеларија за европске
интеграције,
Министарство финансија/
Други корисници

11.84

5.05

599.940.000

Министарство културе и
информисања/
Корисници грант шема
(медијске и
професионалне
новинарске организације)

3.00

1.68

199.584.000

58.591

19.471

2.313.154.800

Министарство енергетике,
развоја и заштите
животне средине

УКУПНО ИПА 2012
ИПА 2013

Пројекат/Секторски програм

1.

2.

3.

4.

Пројекат: Европско
партнерство са општинама –
Европски ПРОГРЕС за
Операцију 1.1.: уговор
одоприносу са UNOPS
Секторски програм: Развој
приватног сектора за
операцију 3.1.2.: уговор о
доприносу са Светском
банком

Корисник
пројекта/секторског
програма у Републици
Србији
Канцеларија за европске
интеграције и надлежне
националне институције и
јединице локалне
самоуправе
За операцију 3.1.2. Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја

Секторски програм:
Друштвени развој за
операцију 2.3: уговор о
доприносу са UNICEF

За операцију 2.3 –
Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја и Министарство
рада, запошљавања и
социјалне политике

Пројекат: Учешће у
JASPERS-у (Joint Assistance
to Support Projects in
European Regions –
ЈASPERS)

Канцеларија за европске
интеграције и надлежне
националне институције
кориснице ЈASPERS

УКУПНО ИПА 2013
УКУПНО ЗА ИПА 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013.

Укупна
вредност
средстава ЕУ
у мил. EUR
за цео
период

Процена реализације
средстава ЕУ у 2014. години
У мил.
EUR

У рсд

12.6

1.496.880.000

2.5

297.000.000

2.3

273.240.000

1.5

1.5

178.200.000

18.9

18.9

2.245.320.000

747.586

59.511

7.069.906.800

За операцију
1.1:
12.6
За операцију
3.1.2:
2.5
За операцију
2.3:
2.3

Члан 5.
Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу
и наредне две буџетске године:
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Раздео

Глава

Назив органа

2015

2016

30.000.000
174.110.510

30.000.000
20.000.000

30.000.000
20.000.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Заштита и спасавање грађана, добара, имовине
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ
и животне средине Републике Србије од
СИТУАЦИЈЕ
последица ванредних ситуација

204.110.510

50.000.000

50.000.000

905.000.000

988.805.000

1.058.641.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

905.000.000

988.805.000

1.058.641.000

1.109.110.510

1.038.805.000

1.108.641.000

4.312.553.000

4.941.535.000

4.941.535.000

4.312.553.000
70.500.000
11.400.000
8.460.000
13.900.000

4.941.535.000
2.000.000
750.000
700.000
55.000.000

4.941.535.000

8.000.000

12.000.000
4.600.000

45.000.000

7.700.000

45.000.000

2.500.000

27.000.000

2.300.000
8.600.000

23.000.000
40.000.000

112.260.000

96.150.000

195.000.000

1.185.568.000

981.756.000

1.185.568.000

981.756.000

27.000.000

27.000.000

177.120.000

198.090.000

2.000.000

2.000.000

10.000.000
125.760.000

5.000.000
74.270.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА

15

15.01

Назив капиталног пројекта

2014

Набавка потребне опреме (патролних возила) у
циљу
проширења
материјално-техничких
капацитета неопходних за рад полиције
Јачање оперативно-техничких капацитета

УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
16

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

16.01

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА

Експропријација земљишта у циљу изградње
капиталних пројеката
Изградња граничног прелаза Гостун
Изградња граничног прелаза Котроман
Изградња граничног прелаза Ватин
Изградња граничног прелаза Бајина Башта
Реконструкција система гашења пожара и
систем сале у згради ЕРЦ-а
Изградња нове царинарнице у Новом Саду
Изградња камионског терминала у царинарници
Београд
Изградња комплекса царинске испоставе при ГП
Градина
Реконструкција граничног прелаза
Стрезимировци
Изградња нове царинске испоставе у Нишу

УПРАВА ЦАРИНА
16.02

ПОРЕСКА УПРАВА

Модернизација информационог система
Пореске управе

ПОРЕСКА УПРАВА
16.03

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Јачање безбедносних капацитета у транспорту
новца
Проширење
и
технолошко
унапређење
капацитета у циљу ефикаснијег пословања
Пројекат интегрисаног надзора новчаних токова
у Управи за трезор
Пројекат
гасификације,
топлификације
и
електрификације унутрашњих јединица
Унапређење аутоматизације пословних процеса

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
18
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
19
МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Опремање Војске Србије
Изградња и капитално одржавање објеката
Војске Србије
М1.11 Крагујевац-Баточина
Реконструкција пута Ниш-Јабучко равниште
Брза саобраћајница Iб реда број 13 Нови СадРума

УКУПНО МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Изградња
туристичке
инфраструктуре
20
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
супраструктуре у туристичким центрима

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА

Коридор XI - извођење радова на изградњи
аутопута Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница:
Уб-Лајковац км 40+645.28 до км 53+139.91
Изградња моста Земун-Борча са припадајућим
саобраћајницама
Коридор X - извођење радова на изградњи леве
траке аутопута Е-75 од граничног прелаза
„Хоргош” до Новог Сада

УКУПНО МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
22
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА

341.880.000

306.360.000

5.952.261.000
2.322.000.000

6.325.801.000
2.585.536.000

5.136.535.000
2.606.933.000

894.000.000

1.330.448.000

1.335.987.000

3.216.000.000
1.257.363.620
50.500.000

3.915.984.000
848.536.202
108.500.000

3.942.920.000

200.000.000

50.000.000

1.507.863.620

1.007.036.202

947.014.445

1.196.336.131

947.014.445

1.196.336.131

1.561.113.000

980.000.000

1.042.970.000

150.354.802

500.000.000

2.993.598.000
3.060.000.000
213.000.000

1.130.354.802
90.000.000
123.000.000

500.000.000
100.000.000

3.273.000.000

213.000.000

100.000.000

70.000.000

40.000.000

5.000.000

20.000.000

10.000.000

4.000.000

25.000.000

25.000.000

и

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
21

15.000.000

Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг
Израдња моста Љубовија-Братунац

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И
Санација и реконструкција Основног суда у
23
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Краљеву
Реконструкција и адаптација Прекршајног и
Привредног суда у Шапцу
Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у
Београду

389.515.000
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Раздео

Глава

Назив органа

Назив капиталног пројекта

2014

Надоградња
и
реконструкција
објекта
правосудних органа у Лазаревцу
Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у
Ужицу
Набавка, реконструкција и адаптација објекта за
потребе смештаја одељења Првог основног
суда у Београду (зграда „Аероинжењеринга”)
Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА
ПРАВДЕ” у Београду
Реконструкција и адаптација објекта у ул.
Катанићева бр. 15 у Београду (бивши
Војнотехнички институт)
Набавка, реконструкција и адаптација објекта за
потребе смештаја Прекршајног и Привредног
суда у Нишу
Унапређење смештајно-техничких услова рада
правосудних органа
Реконструкција/доградња Апелационог суда у
Крагујевцу
Набавка неопходне опреме за функционисање
правосудних органа

23.01

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Изградња пријемне зграде и реконструкција ,,Цˮ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
павиљона у Казнено-поправном заводу Ниш
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Адаптација притвореничких блокова у Окружном
затвору Београд
Изградња новог затвора у Панчеву
Адаптација болничких блокова у Специјалној
затворској болници
Изградња новог затвора у Крагујевцу
Казнено-поправни
завод
Ћуприја-изградња
инфраструктуре за постављање монтажних
објеката на ,,Адиˮ
Казнено-поправни завод Падинска Скела
Окружни затвор Ужице-реконструкција крова
Казнено-поправни
завод
Ћуприја-изградња
новог објекта за смештај лица лишених слободе
Затварање и рекултивација сметлишта у
Казнено-поправном заводу Забела
Изградња нових смештајних капацитета у
оквиру Управе за извршење кривичних санкција
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

2015

30.000.000

5.000.000

30.000.000

20.000.000

2016

450.000.000
245.000.000

555.000.000

450.000.000

370.000.000

80.000.000

80.000.000

70.000.000

130.000.000

170.000.000

70.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

310.000.000

193.297.000

180.000.000

1.625.000.000

1.168.297.000

904.000.000

56.100.000

75.000.000

67.000.000

47.520.000
147.500.000

36.720.000
331.880.000

110.160.000
670.318.000

38.520.000
3.500.000

36.720.000
321.880.000

36.720.000
435.729.000

7.650.000
15.300.000
10.000.000

9.156.000
50.000.000

5.876.000

10.004.000

10.000.000
341.966.000

821.360.000

1.369.927.000

1.966.966.000

1.989.657.000

2.273.927.000

188.224.000
205.996.000

218.998.000
180.000.000

216.066.000
180.000.000

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ
Брана
са
акумулацијом
„СТУБО-РОВНИ”
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ваљево
Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил
„СВРАЧКОВО” Ариље
Изградња главног колектора за насеља
Грабовац, Дубље и Црквенац-Свилајнац
Изградња водних објеката за снабдевање водом
насеља Суботица и Роанда регионалног
система Деспотовац-Свилајнац

394.220.000

398.998.000

396.066.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

25.000.000

20.000.000

18.000.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Софтвер за унифицирање
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
евиденције у сточарству

445.000.000

443.000.000

30.000.000

15.000.000

30.000.000

15.000.000

700.000.000

800.000.000

1.000.000.000

700.000.000

800.000.000

1.000.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Адаптација и реконструкција Музеја савремене
28
28.01
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
уметности
Санација, адаптација и реконструкција Народног
музеја

1.569.220.000

1.656.998.000

1.796.066.000

256.415.000

367.873.000

225.527.980

982.480.000

536.127.000

464.638.430

УКУПНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И
31
СПОРТА

1.238.895.000

904.000.000

690.166.410

Изградња атлетске дворане у Београду

198.248.354

Изградња националних тренинг центара
Изградња кошаркашке дворане

70.351.646

139.251.646
131.081.000
163.000.000

340.620.760
105.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВО
24
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ

Лабораторија за утврђивање квалитета сировог
млека
Агрометеоролошке станице

24.05

24.10

24.11

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

главне

400.000.000

матичне

Изградња нових и ревитализација постојећих
система за наводњавање

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
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Раздео

Глава

31.01

Назив органа

Назив капиталног пројекта

2014

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Изградња атлетске дворане у Београду
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
Изградња кошаркашке дворане

268.600.000
47.500.000
66.648.354

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА

114.148.354

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА
33
АГЕНЦИЈА

Адаптација балистичког тунела

382.748.354

УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
51
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Набавка софтверских лиценци

Набавка специјалне опреме

2015

2016

433.332.646

445.620.760

433.332.646

445.620.760

105.200.000
64.250.000
169.450.000

УКУПНО УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
УКУПНО

1.299.616.000

1.358.620.000

1.299.616.000

1.358.620.000

25.625.742.929

21.169.924.781

Члан 6.
Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:
- део прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у висини
од 18,0% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;
- део прихода од пореза на добит предузећа, у висини од 42,7% од
износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине.
Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из
буџета Републике Србије, и то:
- трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују
надлежности Аутономне покрајине Војводине;
- наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у
образовању на територији Аутономне покрајине Војводине, у износима
утврђеним овим законом;
- наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на
територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе;
- наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.
Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне
покрајине Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и
по динамици коју утврђује Влада.
Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2.
алинеја 2. овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене
на рачун.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у
износу од 1.592.441.847.000 динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 9.

15.993.876.170
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1

2

Функција

Програм

Пројекат

3

4

5

Економска
класификација
6

1

ОПИС

Укупна средства

7

8

411
412
413
415
417
421
422
423
482
483

НАРОДНА СКУПШТИНА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

363.829.000
64.205.000
2.000.000
8.000.000
150.000.000
300.000
137.000.000
500.000
1.000
1.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

725.836.000

Укупно за функцију 110:

725.836.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета

725.836.000

Свега :

725.836.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515

НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

480.000.000
83.000.000
2.000.000
3.500.000
18.000.000
31.552.000
208.900.000
25.789.000
114.900.000
4.000.000
77.000.000
64.800.000
19.000.000
2.000
2.000
150.440.000
100.000.000
28.890.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

1.411.775.000

Укупно за функцију 130:

1.411.775.000

Извори финансирања за главу 1.1:
Приходи из буџета

1.411.775.000

Свега за главу 1.1:

1.411.775.000

Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета

2.137.611.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

2.137.611.000

110

01

1.1
130

01

01

2
110
411
412
413
414
415
416
421
422

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

117.998.000
21.124.000
350.000
350.000
5.000.000
400.000
9.000.000
49.502.000
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ОПИС

Укупна средства

7

8

423
425
426
482
483
512

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

237.327.000

Укупно за функцију 110:

237.327.000

Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета

237.327.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

237.327.000

01

3

30.000.000
300.000
2.400.000
2.000
1.000
900.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
512

ВЛАДА
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

12.000.000
2.100.000
100.000
60.000
400.000
1.000
1.100.000
6.977.000
14.000.000
10.000
1.000.000
1.000
200.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

37.949.000

Укупно за функцију 110:

37.949.000

Извори финансирања за главу 3.1:
Приходи из буџета

37.949.000

Свега за главу 3.1:

37.949.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
483
512

КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ЗАДУЖЕНОГ
ЗА ОДБРАНУ, БЕЗБЕДНОСТ И БОРБУ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

11.750.000
2.115.000
100.000
100.000
300.000
1.000
200.000
3.400.000
7.150.000
200.000
1.000
100.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

25.417.000

Укупно за функцију 110:

25.417.000

Извори финансирања за главу 3.2:
Приходи из буџета

25.417.000

Свега за главу 3.2:

25.417.000

3.1
110

01

3.2

110

01
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7

8

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
482
512

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА РАДА,
ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

14.433.000

Укупно за функцију 110:

14.433.000

Извори финансирања за главу 3.3:
Приходи из буџета

14.433.000

Свега за главу 3.3:

14.433.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
512

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА
СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

10.000.000
1.800.000
100.000
100.000
300.000
1.000
500.000
3.000.000
8.500.000
100.000
650.000
1.000
400.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

25.452.000

Укупно за функцију 110:

25.452.000

Извори финансирања за главу 3.4:
Приходи из буџета

25.452.000

Свега за главу 3.4:

25.452.000

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

12.760.000
2.301.000
85.000
55.000
480.000
1.000
930.000
8.000.000
5.700.000
50.000

110

01

3.4

110

01

3.5
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425

6.200.000
1.116.000
90.000
200.000
300.000
1.000
550.000
1.500.000
3.950.000
425.000
1.000
100.000
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01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

30.963.000

Укупно за функцију 110:

30.963.000

Извори финансирања за главу 3.5:
Приходи из буџета

30.963.000

Свега за главу 3.5:

30.963.000

350.000
1.000
250.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
512
515

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

157.500.000
28.350.000
650.000
1.200.000
5.500.000
500.000
13.200.000
84.419.000
36.000.000
1.800.000
2.800.000
500.000
4.500.000
200.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

337.119.000

Укупно за функцију 110:

337.119.000

Извори финансирања за главу 3.6:
Приходи из буџета

337.119.000

Свега за главу 3.6:

337.119.000

110

01

3.7

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
512

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

31.609.000
5.845.000
150.000
400.000
837.000
100.000
3.602.000
200.000
8.824.000
102.000
250.000
923.000
200.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

53.042.000

Укупно за функцију 110:

53.042.000

Извори финансирања за главу 3.7:
Приходи из буџета

53.042.000

Свега за главу 3.7:

53.042.000

110

01

0602

7
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

3.6

110

Укупна средства

426
483
512

01

3.8

ОПИС

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Подршка приступању Србије ЕУ
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0001
411
412
415
421
422
423
426

0002
421
422
423

0003
411
412
415
421
422
423
481

ОПИС

Укупна средства

7

8

Координација процеса европских интеграција
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

36.350.000
5.475.000
1.000.000
4.771.000
12.025.000
5.574.000
100.000

Свега за пројекат 0001:

65.295.000

Стручна и административна подршка раду Преговарачког
тима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

3.445.000
8.000.000
45.300.000

Свега за пројекат 0002:

56.745.000

Информисање јавности о процесу европских интеграција
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Свега за пројекат 0003:

0004
411
412
415
421
422
423

0005
411
412
415
421
422
423

0603
0001
411
412
415
421
422
423

0002
411

Унапређење административних капацитета Републике
Србије у области европских интеграција
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

6.400.000
1.146.000
240.000
460.000
638.000
5.577.000
3.000.000
17.461.000

4.550.000
814.000
200.000
8.000
263.000
6.590.000

Свега за пројекат 0004:

12.425.000

Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

11.560.000
2.069.000
470.000
8.000
431.000
29.820.000

Свега за пројекат 0005:

44.358.000

Свега за програм 0602:

196.284.000

Подршка ефективном коришћењу Инструмента за
претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Планирање и програмирање ЕУ средстава и развојне
помоћи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

15.500.000
2.774.000
600.000
15.000
2.760.000
2.500.000

Свега за пројекат 0001:

24.149.000

Праћење и извештавање о ЕУ средствима и међународној
помоћи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.970.000
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7

8

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Свега за пројекат 0002:

0003
411
412
421
422
423

0004
411
412
415
421
422
423
425
426
482

0005
411
412
415
421
422
423

0604
0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
515

1.248.000
540.000
11.000
1.000.000
2.200.000
11.969.000

Комуникација, координација и јачање капацитета у вези
са коришћењем ЕУ средстава и развојне помоћи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

700.000
125.000
107.000
235.000
7.510.000

Свега за пројекат 0003:

8.677.000

Планирање и програмирање и ефикасно спровођење
програма прекограничне и транснационалне сарадње
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

18.310.000
3.277.000
610.000
212.000
1.550.000
3.651.000
300.000
900.000
100.000

Свега за пројекат 0004:

28.910.000

Спровођење пројеката ИПА компоненте I чији је корисник
КЕИ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

3.150.000
564.000
140.000
7.000
600.000
500.000

Свега за пројекат 0005:

4.961.000

Свега за програм 0603:

78.666.000

Ефикасно пословање Канцеларије за европске
интеграције
Администрација
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

25.265.000
4.522.000
550.000
1.000.000
850.000
200.000
5.514.000
900.000
4.285.000
600.000
2.830.000
30.000
5.000
2.841.000
330.000

Свега за пројекат 0001:

49.722.000

Свега за програм 0604:

49.722.000
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Укупна средства

7

8

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката
за 2014-2020
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

133.056.000
1.307.000

Свега за пројекат 1312:

134.363.000

Свега за програм 2601:

134.363.000

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Прекогранична сарадња
Југоисточна Европа ЈИЕ 2013
Дотације међународним организацијама

5.940.000

Свега за пројекат 1306:

5.940.000

Прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2014
Дотације међународним организацијама

285.834.000

Свега за пројекат 1401:

285.834.000

Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2014
Дотације међународним организацијама

338.758.000

Свега за пројекат 1402:

338.758.000

Прекогранична сарадња Бугарска-Србија 2014
Дотације међународним организацијама

271.043.000

Свега за пројекат 1403:

271.043.000

Пројекат техничке помоћи за спровођење ИПА Јадранско
- Јонског програма Транснационалне сарадње
Дотације међународним организацијама

133.056.000

Свега за пројекат 1404:

133.056.000

Прекогранична сарадња Хрватска-Србија 2014
Дотације међународним организацијама

120.903.000

Свега за пројекат 1405:

120.903.000

Пројекат техничке помоћи за спровођење ИПА Дунавског
програма транснационалне сарадње
Дотације међународним организацијама

133.056.000

Свега за пројекат 1406:

133.056.000

Прекогранична сарадња Србија-Босна и Херцеговина
2014
Дотације међународним организацијама

120.903.000

Свега за пројекат 1407:

120.903.000

Прекогранична сарадња Србија-Црна Гора 2014
Дотације међународним организацијама

72.539.000

Свега за пројекат 1408:

72.539.000

Свега за програм 2602:

1.482.032.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

371.955.000
1.569.112.000

Укупно за функцију 110:

1.941.067.000

Извори финансирања за главу 3.8:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

371.955.000
1.569.112.000

Свега за главу 3.8:

1.941.067.000

САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
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421
422
423
426

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

260.000
920.000
19.375.000
190.000

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

20.745.000

Укупно за функцију 360:

20.745.000

Извори финансирања за главу 3.9:
Приходи из буџета

20.745.000

Свега за главу 3.9:

20.745.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
512

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

46.150.000
9.230.000
200.000
1.200.000
1.550.000
150.000
833.000
200.000
24.855.000
170.000
470.000
1.573.000
1.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

86.582.000

Укупно за функцију 110:

86.582.000

Извори финансирања за главу 3.10:
Приходи из буџета

86.582.000

Свега за главу 3.10:

86.582.000

01

3.10
110

01

3.11

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
454
463
472
481
483
511
512

СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И
МЕДВЕЂА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције приватним предузећима
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

23.847.000
4.745.000
1.000
330.000
720.000
1.000
1.266.000
2.000.000
25.000.000
1.150.000
100.000
3.500.000
60.000.000
246.602.000
43.750.000
1.000
1.000
20.000.000
1.500.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

434.514.000

110
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01

3.12

7

8

Укупно за функцију 110:

434.514.000

Извори финансирања за главу 3.11:
Приходи из буџета

434.514.000

Свега за главу 3.11:

434.514.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
01

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета

326.718.000

Укупно за функцију 450:

326.718.000

Извори финансирања за главу 3.12:
Приходи из буџета

326.718.000

Свега за главу 3.12:

326.718.000

01

3.13

72.200.000
12.850.000
250.000
1.400.000
800.000
70.000
20.650.000
20.250.000
68.660.000
1.901.000
64.884.000
61.400.000
401.000
1.000
1.000
1.000.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
472
482
512

КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ СА
МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ
ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА ТЕШКА КРШЕЊА
МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА ПОЧИЊЕНА НА
ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД 1991. ГОДИНЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

8.660.000
1.710.000
1.000
200.000
450.000
1.000
500.000
700.000
5.630.000
50.000
700.000
26.679.000
1.000
200.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

45.482.000

Укупно за функцију 110:

45.482.000

Извори финансирања за главу 3.13:
Приходи из буџета

45.482.000

Свега за главу 3.13:

45.482.000

110

01

110

Укупна средства

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
Саобраћај
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

450

3.14

ОПИС

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО
РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
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Укупна средства

7

8

463
472
483
511
512

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

151.444.000
120.000.000
50.000.000
153.000
60.000.000
2.000.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

480.584.000

Укупно за функцију 110:

480.584.000

Извори финансирања за главу 3.14:
Приходи из буџета

480.584.000

Свега за главу 3.14:

480.584.000

01

3.15

23.970.000
4.590.000
204.000
357.000
3.060.000
306.000
7.500.000
14.500.000
39.000.000
1.000.000
2.500.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
512
515

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И
ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

17.500.000
3.136.000
80.000
60.000
460.000
1.000
890.000
3.200.000
1.240.000
200.000
600.000
1.180.000
1.000
4.489.000
330.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

33.367.000

Укупно за функцију 110:

33.367.000

Извори финансирања за главу 3.15:
Приходи из буџета

33.367.000

Свега за главу 3.15:

33.367.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

16.500.000
2.980.000
50.000
40.000
650.000
50.000
350.000
1.101.000

110

01

3.16
110
411
412
413
414
415
416
421
422
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Укупна средства

7

8

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

1.701.000
50.000
400.000
5.442.000
5.000
5.000
150.000

Свега :

29.474.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка за учешће у Програмима ЕУ
Дотације међународним организацијама

12.070.000

Свега за пројекат 1314:

12.070.000

Свега за програм 2601:

12.070.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Финансијска помоћ ЕУ

36.012.000
2.000
5.530.000

Укупно за функцију 110:

41.544.000

Извори финансирања за главу 3.16:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Финансијска помоћ ЕУ

36.012.000
2.000
5.530.000

Свега за главу 3.16:

41.544.000

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГУЛAТОРНУ РЕФОРМУ И АНАЛИЗУ
ЕФЕКАТА ПРОПИСА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

20.550.000
3.701.000
65.000
535.000
1.000
246.000
50.000
500.000
50.000
174.000
1.000
150.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

26.023.000

Укупно за функцију 110:

26.023.000

Извори финансирања за главу 3.17:
Приходи из буџета

26.023.000

Свега за главу 3.17:

26.023.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

28.162.000
5.315.000
30.000
100.000
700.000
1.000
950.000
2.950.000

2601
1314
462

01
06
56

01
06
56

3.17
110

01

3.18
110
411
412
413
414
415
416
421
422
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7

8

423
425
426
483
512

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

39.732.000

Укупно за функцију 110:

39.732.000

Извори финансирања за главу 3.18:
Приходи из буџета

39.732.000

Свега за главу 3.18:

39.732.000

411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
512

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СТРУЧНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

9.240.000
1.653.000
50.000
100.000
400.000
4.500.000
7.668.000
11.000.000
10.000
500.000
100.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

35.221.000

Укупно за функцију 110:

35.221.000

Извори финансирања за главу 3.19:
Приходи из буџета

35.221.000

Свега за главу 3.19:

35.221.000

01

3.19
110

01

3.20
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

454
463
472

481
482
483
512

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе
Субвенције приватним предузећима
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

800.000
20.000
633.000
1.000
70.000

94.499.000
16.565.000
480.000
1.650.000
4.100.000
185.000
19.180.000
17.000.000
50.461.000
4.212.000
550.000
18.230.000
176.000.000

1.000
4.056.192.000
113.940.000

146.636.000
200.000
1.000.000
2.650.000
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7

8

Нематеријална имовина
Свега :

2601
1103
424

1202
424

1304
423
485

01
08
15
56

01
08
15
56

3.21
110
411
412
413
414
415
416
421
422

423
424
425
426
481

512

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка спровођењу стратегија за интерно расељена
лица, избеглице и повратнике
Специјализоване услуге

10.692.000

Свега за пројекат 1103:

10.692.000

Подршка за унапређење животних услова присилних
миграната и за затварање колективних центара
Специјализоване услуге

17.108.000

Свега за пројекат 1202:

17.108.000

Сектор унутрашњих послова
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

1303

93.305.000
915.000

Свега за пројекат 1304:

94.220.000

Свега за програм 2601:

122.020.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

4.751.841.000
12.500.000
232.000
82.328.000

Укупно за функцију 110:

4.846.901.000

Извори финансирања за главу 3.20:
Приходи из буџета
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

4.751.841.000
12.500.000
232.000
82.328.000

Свега за главу 3.20:

4.846.901.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Део средстава ове апропријације у износу од 3.000.000
динара намењен је за финансирање Савета за унапређење
положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Део средстава ове апропријације у износу од 28.634.000
динара намењен је на име Декаде инклузије Рома 2005-2015.
године
Машине и опрема
Свега :

2601

1.150.000
4.724.881.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Сектор правосуђа

46.030.000
8.300.000
300.000
1.000.000
2.500.000
206.000
3.000.000
10.000.000

15.061.000
400.000
648.000
5.000.000
49.775.000

800.000
143.020.000
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01
56

160
481

01

01
56

3.22

8
57.594.000

Свега за пројекат 1303:

58.164.000

Свега за програм 2601:

58.164.000

570.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

147.011.000
54.173.000

Укупно за функцију 110:

201.184.000

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Средства ове апропријације намењена су за финансирање
националних савета националних мањина

250.000.000

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

250.000.000

Укупно за функцију 160:

250.000.000

Извори финансирања за главу 3.21:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

397.011.000
54.173.000

Свега за главу 3.21:

451.184.000

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

325.284.000

Укупно за функцију 410:

325.284.000

Извори финансирања за главу 3.22:
Приходи из буџета

325.284.000

Свега за главу 3.22:

325.284.000

422
423
424
425
426
481

01

1901

7
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

482
483
512

411
412
413
414
415
416
421

840

Укупна средства

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА
У РЕГИОНУ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Део средстава ове апропријације намењен је преношењу ТВ
програма из Србије у свет и унапређивању комуникације са
дијаспором посредством интернета и нових технологија
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Средства ове апропријације намењена су за организације
српске заједнице у земљама региона и осталим земљама у
свету где живи наша дијаспора, Матици исељеника и Срба у
региону, невладиним организацијама, удружењима чије је
седиште у земљи, активност намењена дијаспори; годишње
смотре фолклора дијаспоре, као и за друге активности
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

410

3.23

ОПИС

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
Верске и остале услуге заједнице
Унапређење сарадње државе са црквама и верским
заједницама

46.800.000
8.746.000
400.000
1.000.000
2.100.000
350.000
133.000.000

7.000.000
17.200.000
2.737.000
400.000
4.000.000
100.500.000

150.000
1.000
900.000
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0005
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0006
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0007
481

0008
481

0009

481

01

01

3.24
110

ОПИС
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7

8

Административне активности и трошкови органа који
доприносе реализацији програма
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

25.260.000
4.522.000
364.000
1.400.000
1.660.000
41.000
1.880.000
1.900.000
5.400.000
200.000
3.350.000
480.000

Свега за пројекат 0001:

46.457.000

Унапређење верске културе, верских слобода и
толеранције
Дотације невладиним организацијама

52.000.000

Свега за пројекат 0002:

52.000.000

Заштита верског, културног и националног идентитета
Дотације невладиним организацијама

155.000.000

Свега за пројекат 0003:

155.000.000

Подршка средњем теолошком образовању
Дотације невладиним организацијама

122.000.000

Свега за пројекат 0004:

122.000.000

Подршка високом теолошком образовању
Дотације невладиним организацијама

58.000.000

Свега за пројекат 0005:

58.000.000

Помоћ за градњу и обнову верских објеката
Дотације невладиним организацијама

175.000.000

Свега за пројекат 0006:

175.000.000

Помоћ свештенству и монаштву на Косову и Метохији
Дотације невладиним организацијама

62.000.000

Свега за пројекат 0007:

62.000.000

Помоћ свештеницима, монасима и верским
службеницима
Дотације невладиним организацијама

45.000.000

Свега за пројекат 0008:

45.000.000

Уплата доприноса за пензијско и инвалидско и
здравствено осигурање за свештенике и верске
службенике
Дотације невладиним организацијама

102.500.000

Свега за пројекат 0009:

102.500.000

Свега за програм 1901:

817.957.000

Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета

817.957.000

Укупно за функцију 840:

817.957.000

Извори финансирања за главу 3.23:
Приходи из буџета

817.957.000

Свега за главу 3.23:

817.957.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БРЗИ ОДГОВОР
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
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411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
512
515

7
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

54.836.000

Укупно за функцију 110:

54.836.000

Извори финансирања за главу 3.24:
Приходи из буџета

54.836.000

Свега за главу 3.24:

54.836.000

01

01
06
08
15
56

Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

4

8
40.263.000
7.207.000
1.000
1.000
1.515.000
1.000
1.583.000
850.000
595.000
213.000
85.000
1.020.000
1.000
1.500.000
1.000

8.808.239.000
2.000
12.500.000
232.000
1.711.143.000
10.532.116.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
512
515

УСТАВНИ СУД
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Машине и опрема
Нематеријална имовина

252.400.000
45.200.000
400.000
650.000
6.500.000
1.200.000
2.200.000
3.500.000
5.500.000
500.000
2.500.000
600.000
12.850.000
4.100.000

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

338.100.000

Укупно за функцију 330:

338.100.000

Извори финансирања за раздео 4:
Приходи из буџета

338.100.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:

338.100.000

330

01

5
330
411
412
413
414
415
416

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

75.141.000
13.455.000
300.000
1.000.000
5.000.000
470.000
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7

8

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Свега :

2601
1303
423
485

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Сектор правосуђа
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

1.600.000
2.200.000
8.925.000
170.000
2.100.000
1.000
1.000.000
1.906.000
113.268.000

95.990.000
950.000

Свега за пројекат 1303:

96.940.000

Свега за програм 2601:

96.940.000

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

119.920.000
90.288.000

Укупно за функцију 330:

210.208.000

Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

119.920.000
90.288.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:

210.208.000

413
414
416
421
423
483

СУДОВИ
Судови
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Новчане казне и пенали по решењу судова

5.000.000
5.000.000
20.501.000
60.002.000
10.000.000
405.000.000

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

505.501.000
1.000
1.000

Укупно за функцију 330:

505.503.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

505.501.000
1.000
1.000

Свега :

505.503.000

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

298.000.000
50.000.000
468.000
400.000
14.000.000
1.476.000
41.276.000
2.501.000
3.401.000
2.801.000
6.001.000
150.000
2.000

01
56

01
56

6
330

01
04
13

6.1
330
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
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7

8

512

Машине и опрема

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

277.945.000
142.528.000
5.000

Укупно за функцију 330:

420.478.000

Извори финансирања за главу 6.1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

277.945.000
142.528.000
5.000

Свега за главу 6.1:

420.478.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

УПРАВНИ СУД
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

225.585.000
40.203.000
303.000
1.227.000
11.003.000
912.000
4.002.000
1.702.000
2.127.000
1.702.000
5.498.000
402.000
3.000
2.002.000

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

236.819.000
59.838.000
14.000

Укупно за функцију 330:

296.671.000

Извори финансирања за главу 6.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

236.819.000
59.838.000
14.000

Свега за главу 6.2:

296.671.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
515

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

185.738.000
33.249.000
202.000
503.000
12.896.000
551.000
1.653.000
3.555.000
1.805.000
425.000
4.454.000
1.000
2.000
3.000
3.000

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

188.168.000
56.866.000
6.000

Укупно за функцију 330:

245.040.000

01
04
13

6.2
330

01
04
13

6.3
330

2.000
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7

8

Извори финансирања за главу 6.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

188.168.000
56.866.000
6.000

Свега за главу 6.3:

245.040.000

512

ВИШИ ПРЕКРШАЈНИ СУД
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

344.659.000
97.001.000
8.000

Укупно за функцију 330:

441.668.000

Извори финансирања за главу 6.4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

344.659.000
97.001.000
8.000

Свега за главу 6.4:

441.668.000

330
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
485

01
04
13

6.5

335.516.000
60.061.000
512.000
698.000
19.503.000
1.423.000
8.916.000
3.759.000
2.004.000
1.783.000
7.405.000
81.000
2.000
2.000
3.000

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Део средстава ове апропријације у износу од 477.820.000
динара намењен је за плате судија, а средства у износу од
492.061.000 динара за плате судијског особља
Социјални доприноси на терет послодавца
Део средстава ове апропријације у износу од 85.680.000
динара намењен је за доприносе за судије, а средства у
износу од 88.083.000 динара за доприносе за судијско особље
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.165.564.000
373.053.000
1.000

Укупно за функцију 330:

1.538.618.000

Извори финансирања за главу 6.5:
Приходи из буџета

1.165.564.000

330
411

412

01

1.168.985.000

209.463.000

250.000
1.000
44.000.000
1.000
57.083.000
2.000.000
26.674.000
6.065.000
23.796.000
300.000
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Укупна средства

7

8

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 6.5:

6.6

373.053.000
1.000
1.538.618.000

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

ВИШИ СУДОВИ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Део средстава ове апропријације у износу од 669.095.000
динара намењен је за плате судија, а средства у износу од
1.132.240.000 динара за плате судијског особља
Социјални доприноси на терет послодавца
Део средстава ове апропријације у износу од 119.805.000
динара намењен је за доприносе за судије, а средства у
износу од 202.671.000 динара за доприносе за судијско
особље
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.734.924.000
686.503.000
1.000

Укупно за функцију 330:

3.421.428.000

Извори финансирања за главу 6.6:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.734.924.000
686.503.000
1.000

Свега за главу 6.6:

3.421.428.000

330
411

412

01
04
13

6.7

2.088.090.000

373.821.000

700.000
1.000
32.700.000
1.000
279.966.000
3.000.000
557.500.000
25.724.000
57.925.000
2.000.000

413
415
416
421
422
423
425
426
482

ОСНОВНИ СУДОВИ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Део средстава ове апропријације у износу од 2.048.200.000
динара намењен је за плате судија, а средства у износу од
3.699.300.000 динара за плате судијског особља
Социјални доприноси на терет послодавца
Део средстава ове апропријације у износу од 366.800.000
динара намењен је за доприносе за судије, а средства у
износу од 662.174.000 динара за доприносе за судијско
особље
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7.932.658.000
1.778.843.000
1.000

Укупно за функцију 330:

9.711.502.000

Извори финансирања за главу 6.7:
Приходи из буџета

7.932.658.000

330
411

412

01

6.625.300.000

1.186.174.000

5.800.000
72.000.000
1.000
655.388.000
6.000.000
895.777.000
36.746.000
225.316.000
3.000.000
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Укупна средства
8

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.778.843.000
1.000

Свега за главу 6.7:

9.711.502.000

413
415
416
421
422
423
425
426
482

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Део средстава ове апропријације у износу од 302.750.000
динара намењен је за плате судија, а средства у износу од
534.150.000 динара за плате судијског особља
Социјални доприноси на терет послодавца
Део средстава ове апропријације у износу од 54.250.000
динара намењен је за доприносе за судије, а средства у
износу од 95.615.000 динара за доприносе за судијско особље
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.009.597.000
301.902.000
1.000

Укупно за функцију 330:

1.311.500.000

Извори финансирања за главу 6.8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.009.597.000
301.902.000
1.000

Свега за главу 6.8:

1.311.500.000

330
411

412

01
04
13

6.9

966.650.000

173.115.000

500.000
9.200.000
1.000
79.667.000
5.000.000
23.428.000
13.700.000
39.539.000
700.000

413
415
416
421
422
423
425
426
482

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Део средстава ове апропријације у износу од 638.750.000
динара намењен је за плате судија, а средства у износу од
1.202.500.000 динара за плате судијског особља
Социјални доприноси на терет послодавца
Део средстава ове апропријације у износу од 114.450.000
динара намењен је за доприносе за судије, а средства у
износу од 215.245.000 динара за доприносе за судијско
особље
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01
04
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.234.851.000
680.901.000
1.000

Укупно за функцију 330:

2.915.753.000

Извори финансирања за главу 6.9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.234.851.000
680.901.000
1.000

330
411

412

01
04
13

2.115.000.000

378.745.000

3.000.000
25.000.000
1.000
208.021.000
5.000.000
98.407.000
12.935.000
69.344.000
300.000
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01
04
13

7

Укупна средства
8
2.915.753.000

Извори финансирања за раздео 6:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

16.630.686.000
4.177.436.000
39.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:

20.808.161.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

46.500.000
7.500.000
160.000
199.000
2.800.000
1.000
410.000
2.000.000
6.000.000
1.000
500.000
35.000
1.000
200.000

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

66.307.000

Укупно за функцију 330:

66.307.000

Извори финансирања за раздео 7:
Приходи из буџета

66.307.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:

66.307.000

330

01

8
421
423
483

ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Судови
Стални трошкови
Услуге по уговору
Новчане казне и пенали по решењу судова

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

10.418.000

Укупно за функцију 330:

10.418.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета

10.418.000

Свега :

10.418.000

330

01

8.1

5.000.000
1.500.000
3.918.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

105.000.000
14.566.000
400.000
500.000
5.000.000
500.000
1.800.000
6.000.000
2.000.000
1.200.000
4.000.000
400.000
1.000
1.500.000

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

142.867.000

330

- 77 Раздео Глава
1

2

Функција

Програм

Пројекат

3

4

5

Економска
класификација
6

01

8.2

ОПИС

Укупна средства

7

8

Укупно за функцију 330:

142.867.000

Извори финансирања за главу 8.1:
Приходи из буџета

142.867.000

Свега за главу 8.1:

142.867.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

114.126.000

Укупно за функцију 330:

114.126.000

Извори финансирања за главу 8.2:
Приходи из буџета

114.126.000

Свега за главу 8.2:

114.126.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

180.000.000
32.683.000
400.000
300.000
10.000.000
500.000
4.600.000
2.000.000
5.578.000
1.300.000
4.700.000
300.000
500.000

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

242.861.000

Укупно за функцију 330:

242.861.000

Извори финансирања за главу 8.3:
Приходи из буџета

242.861.000

Свега за главу 8.3:

242.861.000

330

01

8.3
330

01

8.4
330
411

412

АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Део средстава ове апропријације у износу од 152.000.000
динара намењен је за плате јавних тужилаца и заменике
јавних тужилаца, а средства у износу од 80.000.000 динара за
плате особља у јавном тужилаштву
Социјални доприноси на терет послодавца
Део средстава ове апропријације у износу од 27.500.000
динара намењен је за доприносе за јавне тужиоце и заменике
јавних тужилаца, а средства у износу од 14.320.000 динара за
доприносе за особље у јавном тужилаштву

91.000.000
15.000.000
80.000
100.000
1.700.000
100.000
2.000.000
1.000.000
1.800.000
300.000
900.000
40.000
1.000
105.000

232.000.000

41.820.000
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413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

329.818.000

Укупно за функцију 330:

329.818.000

Извори финансирања за главу 8.4:
Приходи из буџета

329.818.000

Свега за главу 8.4:

329.818.000

01

8.5

2.000.000
300.000
22.000.000
1.000
19.995.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
5.098.000
104.000

413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Део средстава ове апропријације у износу од 475.000.000
динара намењен је за плате јавних тужилаца и заменике
јавних тужилаца, а средства у износу од 293.430.000 динара
за плате особља у јавном тужилаштву
Социјални доприноси на терет послодавца
Део средстава ове апропријације у износу од 88.260.000
динара намењен је за доприносе за јавне тужиоце и заменике
јавних тужилаца, а средства у износу од 52.530.000 динара за
доприносе за особље у јавном тужилаштву
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

1.167.315.000

Укупно за функцију 330:

1.167.315.000

Извори финансирања за главу 8.5:
Приходи из буџета

1.167.315.000

Свега за главу 8.5:

1.167.315.000

330
411

412

01

8.6
330
411

412

413
414
415
416
421

ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Део средстава ове апропријације у износу од 964.000.000
динара намењен је за плате јавних тужилаца и заменике
јавних тужилаца, а средства у износу од 625.200.000 динара
за плате особља у јавном тужилаштву
Социјални доприноси на терет послодавца
Део средстава ове апропријације у износу од 173.342.000
динара намењен је за доприносе за јавне тужиоце и заменике
јавних тужилаца, а средства у износу од 111.538.000 динара
за доприносе за особље у јавном тужилаштву
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

768.430.000

140.790.000

4.000.000
1.000
20.000.000
1.000
40.400.000
5.000.000
162.000.000
5.100.000
20.843.000
750.000

1.589.200.000

284.880.000

4.000.000
1.000
30.000.000
1.000
17.437.000
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422
423
425
426
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Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

1.000.000
359.000.000
1.000.000
15.000.000
500.000

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

2.302.019.000

Укупно за функцију 330:

2.302.019.000

Извори финансирања за главу 8.6:
Приходи из буџета

2.302.019.000

Свега за главу 8.6:

2.302.019.000

Извори финансирања за раздео 8:
Приходи из буџета

4.309.424.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:

4.309.424.000

01

01

9
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
512

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

164.000.000
31.000.000
400.000
400.000
7.000.000
460.000
14.000.000
700.000
27.760.000
1.500.000
2.200.000
650.000

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

250.070.000

Укупно за функцију 330:

250.070.000

Извори финансирања за раздео 9:
Приходи из буџета

250.070.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:

250.070.000

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Остале опште услуге
Унапређење и заштита људских права и слобода и
превенција тортуре
Унапређење и заштита људских и мањинских права и
слобода
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

121.548.000
19.728.000
6.000.000
3.450.000
7.000.000
3.150.000
7.351.000
300.000
5.499.000
1.000.000
300.000
350.000

Свега за пројекат 0001:

175.676.000

330

01

10
133
1001
0001
411
412
414
415
421
422
423
425
426
462
482
512

0002

422
423

Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих
казни или поступака (НПМ)
Трошкови путовања
Услуге по уговору

350.000
550.000
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Свега за пројекат 0002:

900.000

Свега за програм 1001:

176.576.000

Извори финансирања за функцију 133:
Приходи из буџета

176.576.000

Укупно за функцију 133:

176.576.000

Извори финансирања за раздео 10:
Приходи из буџета

176.576.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:

176.576.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
515

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

110.300.000
19.800.000
280.000
1.090.000
2.700.000
100.000
4.820.000
2.400.000
10.600.000
1.650.000
5.250.000
405.000
3.150.000
150.000

01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

162.695.000

Укупно за функцију 160:

162.695.000

Извори финансирања за раздео 11:
Приходи из буџета

162.695.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11:

162.695.000

01

01

11
160

01

12
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
481
482
483
511
512
515

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

33.868.000
6.059.000
100.000
500.000
4.000.000
300.000
4.001.000
3.202.000
8.991.000
400.000
200.000
3.500.000
1.600.000
10.000
200.000
50.000
150.000
1.124.000
700.000

01
05
06

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација

68.951.000
3.000
1.000

Укупно за функцију 160:

68.955.000

Извори финансирања за раздео 12:
Приходи из буџета

68.951.000

160

01
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Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:

13

3.000
1.000
68.955.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
512
513
515

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

538.000.000
96.000.000
1.000
1.000.000
18.000.000
400.000
16.700.000
16.003.000
6.803.000
300.000
2.000.000
12.703.000
200.000
200.000
1.000
6.203.000
1.000.000
2.003.000

01
05
06
15

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година

717.502.000
5.000
5.000
5.000

Укупно за функцију 110:

717.517.000

Извори финансирања за раздео 13:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година

717.502.000
5.000
5.000
5.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13:

717.517.000

110

01
05
06
15

14

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
483
512

ФИСКАЛНИ САВЕТ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

17.740.000
3.171.000
30.000
1.000
450.000
1.000
1.000.000
500.000
9.900.000
50.000
600.000
1.000
100.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

33.544.000

Укупно за функцију 110:

33.544.000

Извори финансирања за раздео 14:
Приходи из буџета

33.544.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:

33.544.000

110

01
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Полицијске услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега :

2601
1201
512

2602
1310
411
412
422
423
512

1315

411
412
422
423
512

1316

422
512

1317

411
412

40.867.968.000
10.041.993.000
207.908.000
6.965.500.000
1.387.690.000
300.000.000
2.008.188.000
1.194.561.000
242.551.000
123.773.000
997.613.000
3.530.637.000
20.753.000
33.080.000
525.446.000
33.300.000
237.000.000
354.703.000
69.072.664.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Реформа полиције и управљање миграцијама
Машине и опрема

13.068.000

Свега за пројекат 1201:

13.068.000

Свега за програм 2601:

13.068.000

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Прекогранична сарадња
Прекогранична сарадња Србија-Црна Гора 2013 „Прекогранична контрола поплава и спашавања”
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Машине и опрема

490.000
123.000
260.000
2.026.000
6.242.000

Свега за пројекат 1310:

9.141.000

Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2013 „Побољшање способности Румуније и Србије при
реаговању у ванредним ситуацијама”
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Машине и опрема

3.843.000
961.000
1.828.000
78.852.000
44.958.000

Свега за пројекат 1315:

130.442.000

Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2013 - „Јачање
заједничког управљања у ванредним ситуацијама у
пограничној области Румунија - Република Србија”
Трошкови путовања
Машине и опрема

80.000
187.767.000

Свега за пројекат 1316:

187.847.000

Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2013 „Заједничко управљање ванредним ситуацијама у
Карансебеш - Јужно Банатском округу”
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

600.000
149.000
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Трошкови путовања
Машине и опрема

72.000
193.469.000

Свега за пројекат 1317:

194.290.000

Прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2013 Прекогранична сарадња Новог Сада и Сегедина у развоју
хармонизованих метода и успостављању заједничке базе
података за анализу „дизајнерских наркотика”
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Машине и опрема

1.171.000
292.000
83.000
251.000
38.962.000

Свега за пројекат 1325:

40.759.000

Прекогранична сарадња Бугарска-Србија 2009„ForensicBulSer2011-Јачање форензичких капацитета у
домену организоване прекограничне превенције
криминала”
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Машине и опрема

3.708.000
927.000
84.050.000

Свега за пројекат 1327:

88.685.000

Свега за програм 2602:

651.164.000

Извори финансирања за функцију 310:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

69.435.958.000
300.938.000

Укупно за функцију 310:

69.736.896.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

69.435.958.000
300.938.000

Свега :

69.736.896.000

424
425
426
511
512

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Полицијске услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 310:
Приходи из буџета

1.324.666.000

Укупно за функцију 310:

1.324.666.000

Извори финансирања за главу 15.1:
Приходи из буџета

1.324.666.000

Свега за главу 15.1:

1.324.666.000

310

01

01
56

16
90
464

01

13.500.000
60.000.000
250.000.000
30.000.000
971.166.000

Извори финансирања за раздео 15:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

70.760.624.000
300.938.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:

71.061.562.000

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Средства ове апропријације у износу од 229.300.000.000
динара намењена су Републичком фонду за пензијско и
инвалидско осигурање; средства у износу од 11.040.000.000
динара намењена су за трансфер Националној служби за
запошљавање

240.340.000.000

Извори финансирања за функцију 90:
Приходи из буџета

240.340.000.000

Укупно за функцију 90:

240.340.000.000
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Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Средства ове апропријације намењена су за Агенцију за
реституцију
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Набавка домаће финансијске имовине
Средстава ове апропријације у износу од 35.000.000 динара
намењена су за оснивање и почетак рада Гарантног фонда у
складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13одлука УС), средства у износу од 70.000.000 намењена су за
реализацију члана 522. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11)
Набавка стране финансијске имовине
Свега :

2601
0809
423
512
515

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка увођењу децентрализованог система
управљања фондовима ЕУ
Услуге по уговору
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Свега за пројекат 0809:

1301
423
485

01
56

160
481

483
484
499

Реформа јавне управе
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

333.540.000
63.040.000
1.158.000
4.810.000
10.800.000
8.758.000
14.400.000
17.000.000
53.500.000
408.847.000

7.000.000
14.000.000
20.408.000
500.000
6.000.000
120.000
4.312.553.000
105.000.000

272.170.000
5.653.604.000

28.512.000
39.204.000
71.280.000
138.996.000

95.990.000
950.000

Свега за пројекат 1301:

96.940.000

Свега за програм 2601:

235.936.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

5.799.252.000
90.288.000

Укупно за функцију 110:

5.889.540.000

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Средства ове апропријације намењена су за финансирање
редовног рада политичких субјеката чији су кандидати
изабрани за посланике у Народној скупштини у складу са
Законом о финансирању политичких активности („Службени
гласник РС”, број 43/11)
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Средства резерве

1.203.600.000

1.100.000.000
80.000.000
1.502.000.000
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Ова апропријација обухвата средства намењена за сталну
резерву у износу од 2.000.000 динара и средства текуће
резерве у износу од 1.500.000.000 динара
01

180
463

01

01
56

16.1
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515
541

2601
1302
423
485
511

1314
462

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

3.885.600.000

Укупно за функцију 160:

3.885.600.000

Трансакције општег карактера између различитих нивоа
власти
Трансфери осталим нивоима власти
Део средстава ове апропријације у износу од 33.307.366.000
динара намењен je за ненаменски трансфер општинама и
градовима на основу Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12);
део средстава у износу од 20.000.000 динара намењен је за
накнаду члановима општинских комисија за враћање
земљишта

33.327.366.000

Извори финансирања за функцију 180:
Приходи из буџета

33.327.366.000

Укупно за функцију 180:

33.327.366.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

283.352.218.000
90.288.000

Свега :

283.442.506.000

УПРАВА ЦАРИНА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште

2.110.000.000
376.500.000
7.200.000
19.500.000
297.000.000
20.900.000
482.717.000
64.002.000
100.720.000
8.800.000
150.100.000
153.300.000
4.800.000
8.000.000
100.000.000
41.860.000
22.600.000
3.600.000
72.500.000

Свега :

4.044.099.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка за модернизацију Управе Царина и унапређење
управљања границом
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти

54.529.000
843.000
31.815.000

Свега за пројекат 1302:

87.187.000

Подршка за учешће у Програмима ЕУ
Дотације међународним организацијама

11.880.000

Свега за пројекат 1314:

11.880.000

Свега за програм 2601:

99.067.000
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Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

4.068.795.000
1.000
74.370.000

Укупно за функцију 110:

4.143.166.000

Извори финансирања за главу 16.1:
Приходи из буџета
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

4.068.795.000
1.000
74.370.000

Свега за главу 16.1:

4.143.166.000

ПОРЕСКА УПРАВА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

6.410.000.000
1.172.000.000
73.000.000
25.000.000
200.000.000
27.000.000
1.089.821.000
41.753.000
320.000.000
14.565.000
170.000.000
367.595.000
5.000
50.000
2.500.000
65.518.000
58.788.000
247.716.000
294.019.000
804.808.000

Свега :
2601
1102
512

1314
422
462

01
56

01
56

16.3
110
411
412

11.384.138.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Модернизација Пореске управе
Машине и опрема

133.294.000

Свега за пројекат 1102:

133.294.000

Подршка за учешће у Програмима ЕУ
Трошкови путовања
Дотације међународним организацијама

10.500.000
12.000.000

Свега за пројекат 1314:

22.500.000

Свега за програм 2601:

155.794.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

11.531.932.000
8.000.000

Укупно за функцију 110:

11.539.932.000

Извори финансирања за главу 16.2:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

11.531.932.000
8.000.000

Свега за главу 16.2:

11.539.932.000

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

1.062.076.000
190.112.000
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Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Свега :

2601
1301
485
512

01
56

01
56

16.4

4.307.000
23.641.000
45.900.000
6.257.000
580.291.000
9.945.000
299.768.000
2.500.000
87.387.000
61.640.000
600.000
1.664.000
300.000
200.000
600.000
231.738.000
125.910.000
2.734.836.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Реформа јавне управе
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

770.000
79.292.000

Свега за пројекат 1301:

80.062.000

Свега за програм 2601:

80.062.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

2.749.463.000
65.435.000

Укупно за функцију 110:

2.814.898.000

Извори финансирања за главу 16.3:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

2.749.463.000
65.435.000

Свега за главу 16.3:

2.814.898.000

411
412
413
414
415
416
421
423
425
426
512

УПРАВА ЗА ДУВАН
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

21.988.000
3.936.000
1.000
212.000
1.528.000
240.000
1.600.000
453.000
128.000
410.000
1.000

01

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

30.497.000

Укупно за функцију 420:

30.497.000

Извори финансирања за главу 16.4:
Приходи из буџета

30.497.000

Свега за главу 16.4:

30.497.000

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
Остале опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

38.932.000
6.970.000

420

01

16.5
133
411
412
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Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

255.000
850.000
1.938.000
100.000
4.049.000
3.050.000
4.447.000
345.000
1.399.000
269.000
1.000
2.600.000
4.200.000

Свега :

69.405.000

Извори финансирања за функцију 133:
Приходи из буџета

69.405.000

Укупно за функцију 133:

69.405.000

Извори финансирања за главу 16.5:
Приходи из буџета

69.405.000

Свега за главу 16.5:

69.405.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

13.239.000
2.600.000
50.000
1.100.000
500.000
50.000
580.000
1.050.000
450.000
580.000
1.272.000
165.000

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

21.636.000

Укупно за функцију 410:

21.636.000

Извори финансирања за главу 16.6:
Приходи из буџета

21.636.000

Свега за главу 16.6:

21.636.000

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

32.010.000
5.729.000
170.000
1.712.000
1.400.000
120.000
4.445.000
6.375.000
28.693.000
700.000
1.000.000
2.700.000
1.000
220.000
50.000

01

01

16.6
410

01

16.7
110
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
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511
512
515

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

97.997.000

Укупно за функцију 110:

97.997.000

170

1.000
4.500.000
8.171.000

441
442
443
444
611
612
613

Трансакције јавног дуга
Отплате домаћих камата
Отплата страних камата
Отплата камата по гаранцијама
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице страним кредиторима
Отплата главнице по гаранцијама

55.582.439.000
48.156.480.000
9.145.904.000
1.000.000.000
384.655.000.000
37.777.000.000
41.086.000.000

01

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета

577.402.823.000

Укупно за функцију 170:

577.402.823.000

Извори финансирања за главу 16.7:
Приходи из буџета

577.500.820.000

Свега за главу 16.7:

577.500.820.000

Извори финансирања за раздео 16:
Приходи из буџета
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

879.324.766.000
1.000
238.093.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:

879.562.860.000

01

01
15
56

17
110
0301
0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Унапређење укупне позиције Републике Србије у
међународној заједници
Координација и спровођење утврђене политике у области
спољних послова
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Свега за пројекат 0001:

0002
462

0003
421
422
423

868.000.000
258.750.000
2.000.000
2.500.000
30.000.000
2.200.000
129.014.000
114.920.000
60.600.000
25.000.000
16.000.000
41.000.000
2.000.000
10.000.000
56.130.000
47.000.000
2.500.000
1.667.614.000

Контрибуције међународним организацијама
Дотације међународним организацијама

342.548.000

Свега за пројекат 0002:

342.548.000

Подршка организацији председавања ОЕБС-ом
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

600.000
11.880.000
2.400.000
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113
0302
0001
411
414
415
421
422
423
424
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511
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515

0002
421
425

0003
411
415
421
422
423
426

0004
421
512

01

01

01

18
210
411
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7

8

Свега за пројекат 0003:

14.880.000

Свега за програм 0301:

2.025.042.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

2.025.042.000

Укупно за функцију 110:

2.025.042.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета

2.025.042.000

Свега :

2.025.042.000

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА
Спољни послови
Функционисање и унапређење постојеће дипломатске
мреже
Подршка функционисању дипломатске мреже
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

2.156.356.000
34.250.000
667.270.000
426.600.000
101.000.000
520.000.000
20.000.000
40.000.000
65.000.000
100.986.000
57.250.000
2.000.000

Свега за пројекат 0001:

4.190.712.000

Закуп и одржавање објеката ДКП-а
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање

755.000.000
60.000.000

Свега за пројекат 0002:

815.000.000

Председавање Републике Србије ОЕБС-ом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

45.144.000
23.760.000
4.752.000
9.256.000
3.564.000
2.376.000

Свега за пројекат 0003:

88.852.000

Обнова возног парка за потребе ДКП-а
Стални трошкови
Машине и опрема

26.500.000
29.500.000

Свега за пројекат 0004:

56.000.000

Свега за програм 0302:

5.150.564.000

Извори финансирања за функцију 113:
Приходи из буџета

5.150.564.000

Укупно за функцију 113:

5.150.564.000

Извори финансирања за главу 17.1:
Приходи из буџета

5.150.564.000

Свега за главу 17.1:

5.150.564.000

Извори финансирања за раздео 17:
Приходи из буџета

7.175.606.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:

7.175.606.000

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Војна одбрана
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

27.634.863.000
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7
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Средства ове апропријације намењена су за накнаду дела
трошкова за становање корисника војних пензија, према
посебној уредби Владе
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Набавка домаће финансијске имовине
Средства ове апропријације намењена су за
субвенционисање стамбених кредита професионалним
војним лицима, према посебном програму Владе

Укупна средства
8
6.018.602.000
12.200.000
102.000.000
4.640.000.000
188.700.000
4.419.489.000
995.058.000
900.804.000
908.113.000
2.155.156.000
5.517.911.000
5.354.000
511.739.000

277.584.000
3.600.000
11.800.000
700.000.000
1.041.593.000
3.867.398.000
84.000.000
345.000.000

Извори финансирања за функцију 210:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

57.225.873.000
191.580.000
1.300.000.000
1.623.511.000

Укупно за функцију 210:

60.340.964.000

416
422
423
425
426

Цивилна одбрана
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал

40.000
12.550.000
100.000
51.000.000
2.690.000

01

Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета

66.380.000

Укупно за функцију 220:

66.380.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета

66.380.000

Свега :

66.380.000

01

01
04
09
13

19
110
411
412
413
414

Извори финансирања за раздео 18:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

57.292.253.000
191.580.000
1.300.000.000
1.623.511.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18:

60.407.344.000

МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

38.087.000
6.836.000
204.000
205.000
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425
426
482

Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Део средстава ове апропријације намењен је за обуку и
стручно усавршавање комуналне полиције
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01
07

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

68.839.000
15.000.000

Укупно за функцију 110:

83.839.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
512
515

Основно истраживање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

34.496.000
6.120.000
71.000
102.000
938.000
184.000
1.160.000
241.000
1.200.000
1.000
170.000
739.000
300.000
1.000
150.000
150.000

01

Извори финансирања за функцију 140:
Приходи из буџета

46.023.000

Укупно за функцију 140:

46.023.000

140

411
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
481
482
511

Општи економски и комерцијални послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Део средстава ове апропријације у износу од 494.442.183
динара намењен је за капитални пројекат: „М1.11 КрагујевацБаточина”; део средстава у износу од 50.500.000 динара
намењен је за капитални пројекат: „Реконструкција пута НишЈабучко Равниште”; део средстава у износу од 200.000.000
динара намењен је за капитални пројекат: „Брза
саобраћајница I Б реда број 13 Нови Сад - Рума”; део
средстава у износу од 103.346.000 динара намењен је за
Меру подршке развоју регионалне инфраструктуре; део
средстава у износу од 466.522.000 динара намењен је за
подршку развоја пословних зона и реализацију других
локалних и регионалних инфраструктурних пројеката у циљу
привлачења инвестиција, а распоред и коришћење ових

1.419.000
2.140.000
2.022.000
31.540.000

212.000
1.126.000
48.000

54.721.000
11.381.000
510.000
1.122.000
7.531.000
1.000
6.433.000
3.814.000
32.674.000
91.000
3.400.000
3.400.000
303.000
800.000
2.430.030.000
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7
средстава вршиће се по посебном акту Владе;
део средстава у износу од 910.223.000 динара су средства
зајма Европске инвестиционе банке, намењена за Меру
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо
заједно; део средстава у износу од 204.995.000 динара су
средства зајма Европске инвестиционе банке, намењена за
Програм подршке унапређења локалне и регионалне
инфраструктуре - Градимо заједно; распоред и коришћење
ових средстава вршиће се по посебном акту Владе
Машине и опрема
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана
Део средстава ове апропријације у износу од 762.921.437
динара намењен је за капитални пројекат „М1.11 КрагујевацБаточина”. Распоред и коришћење средстава ове
апропријације вршиће се по посебном акту Владе

8

Свега :
2601
0804
551

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Програм подршке развоју локалне инфраструктуре
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе
Свега за пројекат 0804:

1001
551

01
11

474
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

425
426
451

Подршка општинама у Републици Србији у припреми и
спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе

3.900.000
1.600.983.000

4.161.094.000

106.477.000

106.477.000

253.812.000

Свега за пројекат 1001:

253.812.000

Свега за програм 2601:

360.289.000

Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Примања од иностраних задуживања

2.727.626.000
1.793.757.000

Укупно за функцију 411:

4.521.383.000

Вишенаменски развојни пројекти
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Средства ове апропријације намењена су за финансирање
Националне агенције за регионални развој; реализацију
програма преко Националне агенције за регионални развој и
Програм стандардизованог сета услуга за акредитоване
регионалне развојне агенције, распоред и коришћење ових
средстава вршиће се по посебним актима Владе; за припрему
стратешких докумената на регионалном нивоу у складу са
Законом о регионалном развоју; за остале специјализоване
услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства ове апропријације намењена су за реализацију
Програма кофинансирања пројеката регионалних развојних

16.320.000
3.059.000
153.000
510.000
1.020.000
51.000
633.000
2.203.000
7.770.000
300.000.000

1.700.000
1.700.000
30.000.000
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7
агенција и Програма подизања регионалне конкурентности.
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе
Трансфери осталим нивоима власти
Средства ове апропријације намењена су за кофинансирање
пројеката јединица локалне самоуправе и градских општина,
као и суфинансирање чланарина јединица локалне
самоуправе за рад и пословање акредитованих регионалних
развојних агенција. Распоред и коришћење средстава ове
апропријације вршиће се по посебном акту Владе.
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 474:
Приходи из буџета

422.619.000

Укупно за функцију 474:

422.619.000

463

01
07
11

19.1

8

40.000.000

1.000.000
16.000.000
500.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од иностраних задуживања

3.265.107.000
15.000.000
1.793.757.000

Свега :

5.073.864.000

463

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Трансакције општег карактера између различитих нивоа
власти
Трансфери осталим нивоима власти

10.631.000

01

Извори финансирања за функцију 180:
Приходи из буџета

10.631.000

Укупно за функцију 180:

10.631.000

Извори финансирања за главу 19.1:
Приходи из буџета

10.631.000

Свега за главу 19.1:

10.631.000

180

01

01
07
11

20
410
411
412
414
415
416
421
422
423
424

425
426
454

462
482

Извори финансирања за раздео 19:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од иностраних задуживања

3.275.738.000
15.000.000
1.793.757.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19:

5.084.495.000

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Средства ове апропријације намењена су за финансирање:
Агенције за приватизацију, Агенције за страна улагања и
промоцију извоза, као и за стандардизовани сет услуга за
мала и средња предузећа
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције приватним предузећима
Средства ове апропријације намењена су за спровођење
уговора о заједничком инвестиционом улагању између
Републике Србије и Fiat Group Automobiles S.p.A; уговора о
оснивању Air Serbia; за реализацију Уредбе о условима и
начину привлачења директних инвестиција
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

130.000.000
22.000.000
3.000.000
6.000.000
300.000
12.855.000
7.000.000
50.000.000
530.000.000

4.000.000
11.000.000
8.300.000.000

5.000.000
1.500.000
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Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Набавка домаће финансијске имовине
Средства ове апропријације намењена су за откуп
потраживања по основу радног односа у предузећима у
поступку приватизације у износу од 20.000.000.000 динара и
за учешће у капиталу финансијских институција које се баве
кредитним пословима издавања гаранција и учешће у
капиталу привредних субјеката у износу од 16.000.000.000
динара
Свега :

2601
1306
423
485
512

1314
462

01
56

473
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
482
483
485
512

1330
423

1.000.000
8.000.000
36.000.000.000

45.092.655.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Развој приватног сектора
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

109.058.000

Свега за пројекат 1306:

354.855.000

Подршка за учешће у Програмима ЕУ
Дотације међународним организацијама

101.781.000

Свега за пројекат 1314:

101.781.000

Свега за програм 2601:

456.636.000

3.445.000
242.352.000

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

45.239.223.000
310.068.000

Укупно за функцију 410:

45.549.291.000

Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства ове апропријације у износу од 300.000.000 динара
намењена су за субвенције Туристичкој организацији Србије
и средства у износу од 6.000.000 динара за субвенције
Тврђава Голубачки град д.о.о.
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Свега :

2602

1.000.000

150.000.000
25.000.000
3.000.000
4.000.000
550.000
4.347.000
5.000.000
12.000.000
12.000.000
2.405.000
6.630.000
306.000.000

8.575.000
1.300.000
160.000
100.000
951.000.000
1.492.067.000

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Прекогранична сарадња
Јадрански програм прекограничне сарадње 2007 – 2013 ХЕРА
Услуге по уговору

9.627.000

Свега за пројекат 1330:

9.627.000
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Свега за програм 2602:
01
56

01
56

20.1

9.627.000

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

1.493.763.000
7.931.000

Укупно за функцију 473:

1.501.694.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

46.732.986.000
317.999.000

Свега :

47.050.985.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

116.707.000
20.892.000
600.000
600.000
4.500.000
1.000
11.100.000
15.000.000
12.300.000
9.400.000
8.000.000
8.500.000
11.000.000
520.000
1.000
4.500.000
40.859.000
2.000.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

266.480.000

Укупно за функцију 130:

266.480.000

Извори финансирања за главу 20.1:
Приходи из буџета

266.480.000

Свега за главу 20.1:

266.480.000

130

01

20.2
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482
512

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

60.090.000
10.510.000
840.000
3.000.000
640.000
11.200.000
2.600.000
10.300.000
1.900.000
3.580.000
10.490.000
1.800.000
4.689.000

01
04
13

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

82.180.000
38.810.000
649.000

130

Укупно за функцију 130:
01
04
13

Извори финансирања за главу 20.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

121.639.000
82.180.000
38.810.000
649.000
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Свега за главу 20.2:
20.3

121.639.000

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
512

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

50.000.000
9.000.000
1.124.000
1.680.000
1.300.000
3.344.000
7.000.000
34.880.000
500.000
600.000
4.700.000
3.000.000
550.000
3.500.000

01
04
13

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

14.964.000
101.214.000
5.000.000

Укупно за функцију 130:

121.178.000

Извори финансирања за главу 20.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

14.964.000
101.214.000
5.000.000

Свега за главу 20.3:

121.178.000

130

01
04
13

01
04
13
56

21
450
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

Извори финансирања за раздео 20:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ

47.096.610.000
140.024.000
5.649.000
317.999.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20:

47.560.282.000

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
Саобраћај
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства ове апропријације у износу од 12.600.000.000
динара намењена су за АД „Железнице Србије”, а распоред и
коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе;
средства у износу од 630.000.000 динара намењена су за
учешће АД „Железнице Србије” у руском кредиту који ће се
користити за испоруку робе, обављање радова и пружање
услуга у области железнице; средства у износу од
5.000.000.000 динара намењена су за Јавно предузеће
„Путеви Србије”; средства у износу од 2.400.000.000 динара
намењена су за Јавно Предузеће „Путеви Србије” за
одржавање путне мреже; средства у износу од 300.000.000
динара намењена су за Јавно предузеће „Путеви Србије” за
учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и

221.089.000
39.580.000
1.500.000
3.200.000
7.500.000
4.200.000
12.825.000
14.000.000
51.245.000
2.250.000
1.800.000
26.000.000
21.489.700.000
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482
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551

01
05

01
05

21.1

8

24.000.000
252.000.000
1.500.000
228.000.000
1.042.970.000

2.000.000
1.950.628.000

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља

25.362.987.000
13.000.000

Укупно за функцију 450:

25.375.987.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља

25.362.987.000
13.000.000

Свега :

25.375.987.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
512

48.960.000
8.884.000
190.000
800.000
2.700.000
1.000
7.314.000
5.000.000
4.909.000
2.250.000
800.000
4.750.000
100.000
636.000
100.000
2.560.000

01

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета

89.954.000

Укупно за функцију 450:

89.954.000

Извори финансирања за главу 21.1:
Приходи из буџета

89.954.000

Свега за главу 21.1:

89.954.000

01

450

7
унапређења безбедности саобраћаја; средства у износу од
538.000.000 динара намењена су за „Коридори Србије” д.о.о.
Београд; средства у износу од 20.000.000 динара намењена
су за Агенцију за управљање лукама; средства у износу од
1.700.000 динара намењена су за финансирања Обавезе
Јавног Превоза, а распоред и коришћење средстава вршиће
се по посебном акту Владе
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Средстава ове апропријације у износу од 1.042.970.000
динара намењена су за капитални пројекат „Изградња моста
Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама”
Машине и опрема
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана
Средства ове апропријације у износу од 1.561.113.000
динара намењена су за капитални пројекат „Коридор XI извођење радова на изградњи аутопута Е-763, Београд Јужни Јадран, деоница: Уб - Лајковац км 40+645.28 до км
53+139.91”; средства у износу од 389.515.000 динара
намењена су за капитални пројекат „Коридор X - извођење
радова на изградњи леве траке аутопута Е-75 од граничног
прелаза „Хоргош” до Новог Сада”, а распоред и коришћење
средстава вршиће се по посебном акту Владе

Укупна средства

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА
ПЛОВИДБУ
Саобраћај
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

450

21.2

ОПИС

УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
Саобраћај
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411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

17.705.000
3.168.000
150.000
600.000
800.000
10.000
1.000.000
2.100.000
1.500.000
230.000
1.000.000
130.000
3.590.000

01

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета

31.983.000

Укупно за функцију 450:

31.983.000

Извори финансирања за главу 21.2:
Приходи из буџета

31.983.000

Свега за главу 21.2:

31.983.000

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
Саобраћај
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

81.000.000
15.150.000
380.000
250.000
17.200.000
270.000
17.920.000
3.400.000
20.150.000
540.000
9.400.000
34.050.000
300.000
550.000
1.000
80.000
6.200.000
100.000

01

21.3
450
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515

2601
1307
423
485
511

2602
1319

421
422
423
512

Свега :

206.941.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Сектор саобраћаја
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти

132.462.000

Свега за пројекат 1307:

283.267.000

Свега за програм 2601:

283.267.000

2.744.000
148.061.000

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Прекогранична сарадња
Југоисточна Европа ЈИЕ 2013-„NEWADA duo- Мрежа
Дунавских администрација - подаци и корисничка
администрација”
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Машине и опрема

68.000
3.780.000
13.743.000
6.000.000

Свега за пројекат 1319:

23.591.000
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1320
421
422
423

01
56

01
56

01
05
56

22
620
411
412
413
414
415
416
421
422
423

425
426
451

463

482
483
511

ОПИС

Укупна средства

7

8

Југоисточна Европа ЈИЕ 2013-„CO-WANDA- Конвенција за
управљање отпадом за унутрашњу пловидбу на Дунаву”
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

78.000
1.108.000
3.191.000

Свега за пројекат 1320:

4.377.000

Свега за програм 2602:

27.968.000

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

263.695.000
254.481.000

Укупно за функцију 450:

518.176.000

Извори финансирања за главу 21.3:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

263.695.000
254.481.000

Свега за главу 21.3:

518.176.000

Извори финансирања за раздео 21:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Финансијска помоћ ЕУ

25.748.619.000
13.000.000
254.481.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21:

26.016.100.000

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Средства ове апропријације у износу од 90.000.000 динара
намењена су за Саветника (међународне стручне
консултанте) за израду друге фазе тендерске документације,
као и израду модела уговора за давање у концесију дела
аутопута Е-763, Београд-Пожега.
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства ове апропријације у износу од 35.000.000 динара
намењена су за финансирање послова из надлежности
Републичке агенције за становање
Трансфери осталим нивоима власти
Средства ове апропријације у износу од 35.100.000 динарa
намењена су за финансирање израде урбанистичких планова
као подршка јединицама локалне самоуправе, средства у
износу од 20.000.000 динара намењена су за рушење
бесправно изграђених објеката и средства у износу од
144.900.000 динара планирана су за финансирање пројеката
из Програма локалне комуналне инфраструктуре
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Део средстава ове апропријације у износу од 3.060.000.000
динара намењен је за капитални пројекат „Изградња аутопута
Београд-Пожега (Обреновац - Љиг)”; део средстава у износу
од 213.000.000 динара намењен је за капитални пројекат
„Изградња моста Љубовија - Братунац”; део средстава у
износу од 170.000.000 динара намењена су за завршетак
финансирања започетих пројеката одобрених на основу
Закона о подстицању грађевинске индустрије у условима
економске кризе и део средстава у износу од 15.000.000

192.484.000
34.453.000
600.000
2.700.000
11.700.000
880.000
13.470.000
5.000.000
219.003.000

2.350.000
11.600.000
35.000.000

200.000.000

300.000
1.000.000
3.473.000.000
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512

7
динара намењен је за израду пројектно-техничке
документације
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

4.206.990.000

Укупно за функцију 620:

4.206.990.000

Извори финансирања за раздео 22:
Приходи из буџета

4.206.990.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22:

4.206.990.000

01

23

8

3.450.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
483

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова

20.000.000
3.580.000
100.000
200.000
1.000.000
45.000
1.000
4.900.000
5.000.000
100.000
300.000.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

334.926.000

Укупно за функцију 110:

334.926.000

110

111
0601
0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
451
462
463
482
512

0002
414

0003
423
426

0004
423

Извршни и законодавни органи
Државна управа
Администрација
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

270.000.000
18.000.000
1.000
200.000
3.000.000

Свега за пројекат 0001:

400.248.000

Отпремнине
Социјална давања запосленима

153.874.000

Свега за пројекат 0002:

153.874.000

69.500.000
11.978.000
105.000
1.300.000
2.000.000
200.000
3.600.000
6.000.000
8.600.000
1.964.000
3.800.000

Стручни испити
Услуге по уговору
Материјал

25.000.000
300.000

Свега за пројекат 0003:

25.300.000

Е - евиденције и регистри
Услуге по уговору

115.700.000
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Машине и опрема
Свега за пројекат 0004:

0005
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

01

330

Управни инспекторат
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

6.000.000
121.700.000

42.672.000
7.836.000
200.000
2.300.000
1.200.000
100.000
1.200.000
2.000.000
300.000
300.000
2.000.000
200.000
4.000.000

Свега за пројекат 0005:

64.308.000

Свега за програм 0601:

765.430.000

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

765.430.000

Укупно за функцију 111:

765.430.000

511
512

Судови
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

300.001.000
1.315.002.000
310.000.000

01
04
10
11
13

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од домаћих задуживања
Примања од иностраних задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.063.725.000
1.917.005.000
560.000.000
450.000.000
50.008.000

Укупно за функцију 330:

4.040.738.000

413
414
415
416
421
422
423
426
482
483
485

360
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482
485

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

102.000.000
15.002.000
520.001.000
840.001.000
100.422.000
161.000
518.145.000
1.000
1.000
20.001.000

195.500.000
34.996.000
1.250.000
1.800.000
11.350.000
500.000
8.900.000
37.700.000
168.554.000
2.500.000
10.030.000
17.000.000
600.000
50.000.000
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државних органа
Машине и опрема
Свега :

2601
1305
423
485

01
06
15
56

01
04
06
10
11
13
15
56

23.1
340
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
442
472
482
483
511
512
514
522
523

2601
1303
423
485

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Превенција и борба против корупције
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

3.000.000
543.680.000

192.931.000
1.900.000

Свега за пројекат 1305:

194.831.000

Свега за програм 2601:

194.831.000

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

482.687.000
72.000.000
8.000.000
175.824.000

Укупно за функцију 360:

738.511.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Примања од домаћих задуживања
Примања од иностраних задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

2.646.768.000
1.917.005.000
72.000.000
560.000.000
450.000.000
50.008.000
8.000.000
175.824.000

Свега :

5.879.605.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Затвори
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата страних камата
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Залихе производње
Залихе робе за даљу продају

4.503.824.000
1.047.638.000
26.645.000
3.262.000
122.600.000
14.312.000
197.911.000
23.971.000
25.834.000
30.771.000
73.524.000
270.773.000
40.000
1.807.940.000
24.184.000
4.687.000
347.614.000
113.407.000
420.000
261.888.000
92.659.000

Свега :

8.993.904.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Сектор правосуђа
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Свега за пројекат 1303:

47.995.000
475.000
48.470.000
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Свега за програм 2601:
01
04
06
11
56

01
04
06
11
56

23.2

8.264.356.000
587.514.000
1.360.000
144.000.000
45.144.000

Укупно за функцију 340:

9.042.374.000

Извори финансирања за главу 23.1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Финансијска помоћ ЕУ

8.264.356.000
587.514.000
1.360.000
144.000.000
45.144.000

Свега за главу 23.1:

9.042.374.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

30.000.000
5.500.000
200.000
400.000
1.300.000
100.000
4.250.000
5.554.000
2.000.000
200.000
2.500.000
3.500.000
200.000
100.000
350.000
2.000.000

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

58.154.000

Укупно за функцију 360:

58.154.000

Извори финансирања за главу 23.2:
Приходи из буџета

58.154.000

Свега за главу 23.2:

58.154.000

360

01

23.3
360
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
511
512
515

2601

48.470.000

Извори финансирања за функцију 340:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Финансијска помоћ ЕУ

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

117.888.000
21.102.000
600.000
3.500.000
560.000
3.200.000
2.200.000
29.064.000
2.800.000
1.100.000
114.000
1.000
1.000.000
100.000

Свега :

183.229.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
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06
56
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7

8

Сектор правосуђа
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

50.894.000
499.000

Свега за пројекат 1303:

51.393.000

Свега за програм 2601:

51.393.000

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Финансијска помоћ ЕУ

188.716.000
1.000.000
44.906.000

Укупно за функцију 360:

234.622.000

Извори финансирања за главу 23.3:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Финансијска помоћ ЕУ

188.716.000
1.000.000
44.906.000

Свега за главу 23.3:

234.622.000

481

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације невладиним организацијама

1.800.000

01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

1.800.000

Укупно за функцију 160:

1.800.000

Извори финансирања за главу 23.4:
Приходи из буџета

1.800.000

Свега за главу 23.4:

1.800.000

160

01

01
04
06
10
11
13
15
56

24
420
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
463
482
483
485

Извори финансирања за раздео 23:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Примања од домаћих задуживања
Примања од иностраних задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

11.159.794.000
2.504.519.000
74.360.000
560.000.000
594.000.000
50.008.000
8.000.000
265.874.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23:

15.216.555.000

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се у складу са посебним прописом
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

1.090.093.000
195.127.000
500.000
2.691.000
13.424.000
6.000.000
61.155.000
12.358.000
130.528.000
52.101.000
7.557.000
47.330.000
724.942.000

30.000.000
38.000.000
26.000.000
300.000.000
51.000
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511
512
515

државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

2.270.000.000
406.280.000
9.792.000

01
05
06
11

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања

2.957.844.000
194.942.000
1.143.000
2.270.000.000

Укупно за функцију 420:

5.423.929.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања

2.957.844.000
194.942.000
1.143.000
2.270.000.000

Свега :

5.423.929.000

01
05
06
11

24.1
420
451

12

12

24.2

ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се у складу са посебним прописом

1.100.000.000

Извори финансирања за функцију 420:
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине

1.100.000.000

Укупно за функцију 420:

1.100.000.000

Извори финансирања за главу 24.1:
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине

1.100.000.000

Свега за главу 24.1:

1.100.000.000

512
515

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Здравство некласификовано на другом месту
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се у складу са посебним прописом
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета

2.295.156.000

Укупно за функцију 760:

2.295.156.000

Извори финансирања за главу 24.2:
Приходи из буџета

2.295.156.000

Свега за главу 24.2:

2.295.156.000

760
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
482
483
485

01

1.020.000
918.000
19.962.000
1.000
26.270.000
11.373.000
59.340.000
900.000
10.200.000
28.470.000
2.117.600.000

3.700.000
12.400.000
1.000.000
1.000
2.000.000
1.000
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511
512
515

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства ове апропријације намењена су за програме
заштите биља, а распоред и коришћење средстава ове
апропријације вршиће се по посебном пропису
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

786.091.000

Укупно за функцију 420:

786.091.000

Извори финансирања за главу 24.3:
Приходи из буџета

786.091.000

Свега за главу 24.3:

786.091.000

420
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
482
483
485

01

24.4
630
413
414
415
421
422
423
425
426
482
483
512
515

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
Водоснабдевање
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Свега :

2601
1308
423
485

01
56

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Животна средина и климатске промене
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

1.200.000
750.000
5.000.000
1.000
22.000.000
10.700.000
16.000.000
522.189.000
10.000.000
30.000.000
116.000.000

4.500.000
7.500.000
250.000
15.000.000
1.000
15.000.000
10.000.000

135.000
200.000
920.000
3.223.000
1.550.000
2.784.000
240.000
4.787.000
159.000
1.000
100.000
300.000
14.399.000

15.098.000
149.000

Свега за пројекат 1308:

15.247.000

Свега за програм 2601:

15.247.000

Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

15.492.000
14.154.000

Укупно за функцију 630:

29.646.000

Извори финансирања за главу 24.4:
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Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

15.492.000
14.154.000

Свега за главу 24.4:

29.646.000

424
462
481
483
511
541

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Водоснабдевање
Специјализоване услуге
Дотације међународним организацијама
Дотације невладиним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Земљиште

96.000.000
27.000.000
3.000.000
1.000
2.585.244.000
47.000.000

01

Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета

2.758.245.000

Укупно за функцију 630:

2.758.245.000

Извори финансирања за главу 24.5:
Приходи из буџета

2.758.245.000

Свега за главу 24.5:

2.758.245.000

630

01

24.6

512
515

УПРАВА ЗА ШУМЕ
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се у складу са посебним прописом
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

190.527.000

Укупно за функцију 420:

190.527.000

Извори финансирања за главу 24.6:
Приходи из буџета

190.527.000

Свега за главу 24.6:

190.527.000

420
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
482
483
485

01

24.7
420
451

01

01

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се у складу са посебним прописом

300.000
50.000
1.200.000
1.000
2.300.000
2.500.000
7.820.000
135.361.000
700.000
8.000.000
15.818.000

765.000
610.000
100.000
1.000
15.000.000
1.000

510.000.000

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

510.000.000

Укупно за функцију 420:

510.000.000

Извори финансирања за главу 24.7:
Приходи из буџета

510.000.000

Свега за главу 24.7:

510.000.000
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Укупна средства

7

8

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Специјализоване услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се у складу са посебним прописом
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

1.000
110.867.000

1.000
1.000

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

110.870.000

Укупно за функцију 420:

110.870.000

Извори финансирања за главу 24.8:
Приходи из буџета

110.870.000

Свега за главу 24.8:

110.870.000

413
414
421
422
423
424
425
426
462
482
511
512

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
15

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета
Неутрошена средства од донација из претходних година

109.010.000
3.627.000

Укупно за функцију 420:

112.637.000

Извори финансирања за главу 24.9:
Приходи из буџета
Неутрошена средства од донација из претходних година

109.010.000
3.627.000

Свега за главу 24.9:

112.637.000

420

01
15

24.10
420
413
414
415
421
422
423
425
426
444
451

482
483
511
512

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се у складу са посебним прописом
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

50.000
170.000
8.993.000
300.000
3.456.000
771.000
3.583.000
1.700.000
950.000
100.000
43.649.000
48.915.000

500.000
300.000
5.000.000
115.000.000
2.000.000
157.700.000
2.860.000
23.930.000
100.000
29.113.062.000

300.000
1.000
115.000.000
10.200.000
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515

Нематеријална имовина

01
05

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља

29.388.786.000
212.167.000

Укупно за функцију 420:

29.600.953.000

Извори финансирања за главу 24.10:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља

29.388.786.000
212.167.000

Свега за главу 24.10:

29.600.953.000

01
05

24.11
420
413
414
416
421
422
423
424
425
426
451

463
482
483
511
512
515

01

01

01
05
06
11
12
15
56

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се у складу са посебним прописом
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

140
411
412
413
414
415
416
421
422
423

250.000
100.000
1.000
4.300.000
2.500.000
19.500.000
250.000
2.600.000
3.500.000
1.143.847.000

587.796.000
500.000
10.000.000
700.000.000
1.000.000
500.000

Свега :

2.476.644.000

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

2.476.644.000

Укупно за функцију 420:

2.476.644.000

Извори финансирања за главу 24.11:
Приходи из буџета

2.476.644.000

Свега за главу 24.11:

2.476.644.000

Извори финансирања за раздео 24:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24:

25

55.000.000

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
Основно истраживање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

41.598.665.000
407.109.000
1.143.000
2.270.000.000
1.100.000.000
3.627.000
14.154.000
45.394.698.000

62.087.000
11.114.000
200.000
300.000
2.331.000
180.000
8.442.000
3.402.000
56.102.000
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424

01
06
11
15
56

980
2001
0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
481
482
483
512

0002
424

8

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства са ове апропријације намењена су за ЈП „Нуклеарни
објекти Србије”, ЈУП „Истраживање и развој”, Центар за
промоцију науке, Фонд за иновациону делатност, Агенцију за
заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије
и Центар за стрна жита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

14.064.687.000
425.000
2.954.000

Свега :

14.919.765.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Развој приватног сектора
Специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Свега за пројекат 1306:

1314

Укупна средства

498.841.000

207.749.000
100.000
1.000
500.000
350.000

219.780.000
2.079.000
221.859.000

Подршка за учешће у Програмима ЕУ
Специјализоване услуге

1.416.000.000

Свега за пројекат 1314:

1.416.000.000

Свега за програм 2601:

1.637.859.000

Извори финансирања за функцију 140:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

13.557.915.000
5.000
2.851.200.000
4.000
148.500.000

Укупно за функцију 140:

16.557.624.000

Образовање некласификовано на другом месту
Уређење и надзор образовног система
Уређење и надзор у области образовања
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

431.771.000
77.288.000
1.600.000
10.900.000
15.000.000
19.000.000
22.341.000
9.387.000
33.350.000
29.162.000
4.186.000
14.419.000
7.661.000
6.514.000
2.730.000
16.062.000
3.408.000

Свега за пројекат 0001:

704.779.000

Образовно политичка аналитика
Специјализоване услуге

170.000

Свега за пројекат 0002:

170.000
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Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ИБРД
зајам 7510-YF
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

67.954.000
117.587.000

Свега за пројекат 0003:

185.541.000

Образовање за социјалну инклузију
Услуге по уговору
Машине и опрема

4.977.000
100.000

Свега за пројекат 0004:

5.077.000

Утврђивање законских оквира и праћење развоја
образовања на свим нивоима
Трошкови путовања
Средства ове апропријације намењена су за Комисију за
акредитацију и проверу квалитета
Услуге по уговору
Део средстава ове апропријације у износу од 50.150.000
динара намењен је за Комисију за акредитацију и проверу
квалитета
Материјал

25.1
910
2002
0001
463

0002
424

2003
0001
411
412
413
414
415
416
421
422

116.450.000

850.000

Свега за пројекат 0005:

118.150.000

Свега за програм 2001:

1.013.717.000

Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Неутрошена средства од донација из претходних година
Укупно за функцију 980:

01
06
11
15
56

850.000

824.981.000
2.950.000
185.541.000
245.000
1.013.717.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

14.382.896.000
2.955.000
3.036.741.000
249.000
148.500.000

Свега :

17.571.341.000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско и основно образовање
Припремни и предшколски програм
Четворочасовни припремни предшколски програм
Трансфери осталим нивоима власти

2.284.445.000

Свега за пројекат 0001:

2.284.445.000

Стручно усавршавање запослених у предшколским
установама
Специјализоване услуге

400.000

Свега за пројекат 0002:

400.000

Свега за програм 2002:

2.284.845.000

Основно образовање
Реализација делатности основног образовања
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

38.599.396.000
6.922.674.000
394.922.000
799.303.000
354.994.000
239.443.000
3.317.036.000
404.401.000
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8

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

1.348.567.000
106.962.000
1.152.805.000
765.631.000
21.200.000
16.258.800.000
54.858.000
25.500.000
63.558.000

Свега за пројекат 0001:

70.830.050.000

Набавка бесплатних уџбеника
Материјал

731.000.000

Свега за пројекат 0002:

731.000.000

Допунска школа у иностранству
Специјализоване услуге

148.956.000

Свега за пројекат 0003:

148.956.000

Такмичење ученика
Специјализоване услуге

12.520.000

Свега за пројекат 0004:

12.520.000

Стручно усавршавање запослених у основним школама
Специјализоване услуге

168.511.000

Свега за пројекат 0005:

168.511.000

Унапређење инфраструктуре основних школа
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

32.527.000
1.160.375.000
491.900.000

Свега за пројекат 0006:

1.684.802.000

Свега за програм 2003:

73.575.839.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Предшколско образовање
Трансфери осталим нивоима власти

16.038.000

Свега за пројекат 0902:

16.038.000

Подршка за учешће у Програмима ЕУ
Дотације међународним организацијама
Остале дотације и трансфери

21.978.000
4.752.000

Свега за пројекат 1314:

26.730.000

Свега за програм 2601:

42.768.000

Извори финансирања за функцију 910:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од иностраних задуживања

64.567.736.000
1.039.423.000
8.881.893.000
1.414.400.000

Укупно за функцију 910:

75.903.452.000

Помоћне услуге образовању
Помоћне услуге у образовању
Подршка реализацији процеса наставе на територији АП
КиМ (основно образовање)
Стални трошкови
Трошкови путовања
Материјал

542.000
49.900.000
361.000

Свега за пројекат 0001:

50.803.000
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Свега за програм 2007:

50.803.000

Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета

50.803.000

Укупно за функцију 960:

50.803.000

Извори финансирања за главу 25.1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од иностраних задуживања

64.618.539.000
1.039.423.000
8.881.893.000
1.414.400.000

Свега за главу 25.1:

75.954.255.000

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање
Средње образовање
Реализација делатности средњег образовања
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

18.814.750.000
3.368.620.000
127.620.000
283.270.000
171.595.000
148.946.000
1.789.796.000
185.626.000
413.681.000
124.673.000
649.400.000
580.039.000
7.029.490.000
57.790.000
500.000
8.008.000
38.915.000

Свега за пројекат 0001:

33.792.719.000

Такмичење ученика
Специјализоване услуге

18.548.000

Свега за пројекат 0003:

18.548.000

Рад са талентованим и даровитим ученицима
Специјализоване услуге

15.810.000

Свега за пројекат 0004:

15.810.000

Унапређење инфраструктуре средњих школа
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

9.720.000
452.000.000
229.380.000

Свега за пројекат 0005:

691.100.000

Стручно усавршавање запослених у средњем
образовању
Специјализоване услуге

63.906.000

Свега за пројекат 0006:

63.906.000

Свега за програм 2004:

34.582.083.000

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од иностраних задуживања

29.107.710.000
1.272.427.000
3.604.080.000
597.866.000

Свега за функцију 920:

34.582.083.000
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Помоћне услуге образовању
Помоћне услуге у образовању
Подршка реализацији процеса наставе на територији АП
КиМ (средње образовање)
Стални трошкови
Трошкови путовања
Материјал

447.000
79.473.000
447.000

Свега за пројекат 0001:

80.367.000

Свега за програм 2007:

80.367.000

Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета

80.367.000

Свега за функцију 960:

80.367.000

Извори финансирања за главу 25.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од иностраних задуживања

29.188.077.000
1.272.427.000
3.604.080.000
597.866.000

Свега за главу 25.2:

34.662.450.000

УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД
Помоћне услуге образовању
Помоћне услуге у образовању
Систем установа ученичког стандарда (средње
образовање)
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

706.558.000
126.650.000
3.877.000
24.959.000
15.943.000
16.825.000
39.917.000
11.941.000
34.300.000
9.045.000
116.721.000
95.484.000
7.573.000
224.034.000
1.901.340.000
1.225.000
6.553.000

Свега за пројекат 0001:

3.342.945.000

Унапређивање инфраструктуре установа ученичког
стандарда
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

679.001.000
109.711.000

Свега за пројекат 0002:

788.712.000

Индивидуална помоћ ученицима (средње образовање)
Стални трошкови
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Набавка домаће финансијске имовине
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе

4.971.000
482.107.000
14.951.000

Свега за пројекат 0003:

502.029.000

Свега за програм 2007:

4.633.686.000

Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

3.550.112.000
392.641.000
82.541.000
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Примања од иностраних задуживања

608.392.000

Свега за функцију 960:

4.633.686.000

Извори финансирања за главу 25.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од иностраних задуживања

3.550.112.000
392.641.000
82.541.000
608.392.000

Свега за главу 25.3:

4.633.686.000

ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Високо образовање
Високо образовање
Реализација делатности вишег и високог образовања
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

19.349.087.000
3.493.311.000
32.393.000
208.694.000
291.010.000
81.665.000
1.141.630.000
340.101.000
2.618.101.000
925.911.000
425.050.000
502.804.000
200.745.000
5.762.261.000
205.046.000
26.541.000
32.056.000
1.620.000

Свега за пројекат 0001:

35.638.026.000

Међународна сарадња, размена студената и лектора
Специјализоване услуге

329.174.000

Свега за пројекат 0002:

329.174.000

Пројекат ЦЕЕПУС
Специјализоване услуге

5.950.000

Свега за пројекат 0003:

5.950.000

Унапређење инфраструктуре установа високог
образовања
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

100.000.000
7.400.000

Свега за пројекат 0004:

107.400.000

Свега за програм 2005:

36.080.550.000

Извори финансирања за функцију 940:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

27.650.094.000
8.389.126.000
41.330.000

Свега за функцију 940:

36.080.550.000

Извори финансирања за главу 25.4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

27.650.094.000
8.389.126.000
41.330.000

Свега за главу 25.4:

36.080.550.000

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
Помоћне услуге образовању
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Помоћне услуге у образовању
Систем установа студентског стандарда (високо
образовање)
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

1.097.860.000
197.701.000
29.500.000
20.700.000
15.000.000
18.201.000
393.520.000
4.700.000
84.950.000
21.746.000
233.000.000
239.965.000
2.650.000
286.061.000
3.029.678.000
14.000.000
7.750.000

Свега за пројекат 0001:

5.696.982.000

Унапређење инфраструктуре установа студентског
стандарда
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

1.141.440.000
136.810.000

Свега за пројекат 0002:

1.278.250.000

Индивидуална помоћ студентима (високо образовање)
Стални трошкови
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Набавка домаће финансијске имовине
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе
Свега за пројекат 0003:

0004
472
481

01
04
11
12

Унапређење студентског стваралаштва
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама

980
2001
0001

133.300.000
36.000.000
169.300.000

Свега за програм 2007:

8.945.203.000

Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од иностраних задуживања
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Извори финансирања за главу 25.5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од иностраних задуживања
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за главу 25.5:

25.6

1.800.671.000

Свега за пројекат 0004:

Свега за функцију 960:
01
04
11
12

39.000.000
762.250.000
6.000.000
993.421.000

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Образовање некласификовано на другом месту
Уређење и надзор образовног система
Унапређивање образовања и васпитања

6.626.305.000
1.289.556.000
1.014.342.000
15.000.000
8.945.203.000
6.626.305.000
1.289.556.000
1.014.342.000
15.000.000
8.945.203.000
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Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

92.600.000
17.400.000
1.200.000
3.300.000
4.050.000
9.628.000
1.680.000
27.220.000
884.000
1.156.000
1.875.000
330.000
1.800.000
1.000.000
500.000

Свега за пројекат 0001:

164.623.000

Свега за програм 2001:

164.623.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка развоју људског капитала и истраживању
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

500.000
2.500.000
12.000.000
1.000.000

Свега за пројекат 1104:

16.000.000

Свега за програм 2601:

16.000.000

Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

166.923.000
11.650.000
2.050.000

Свега за функцију 980:

180.623.000

Извори финансирања за главу 25.6:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

166.923.000
11.650.000
2.050.000

Свега за главу 25.6:

180.623.000

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Образовање некласификовано на другом месту
Уређење и надзор образовног система
Вредновање квалитета образовања и васпитања
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

33.694.000
6.003.000
251.000
200.000
1.518.000
1.000
4.156.000
1.665.000
49.994.000
4.600.000
700.000
4.841.000
250.000
201.000
2.050.000
1.000.000

Свега за пројекат 0001:

111.124.000

Свега за програм 2001:

111.124.000
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Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

101.402.000
5.900.000
3.822.000

Свега за функцију 980:

111.124.000

Извори финансирања за главу 25.7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација

101.402.000
5.900.000
3.822.000

Свега за главу 25.7:

111.124.000

Извори финансирања за раздео 25:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Примања од иностраних задуживања
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25:

26
760
1801
0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482
483
485
512

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Здравство некласификовано на другом месту
Уређење и надзор у области здравства
Уређење здравственог система
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Свега за пројекат 0001:

0002
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

Надзор и контрола здравствених установа
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Свега за пројекат 0002:

0003

Санитарни надзор

146.284.348.000
12.400.723.000
8.827.000
12.609.844.000
6.671.741.000
15.000.000
249.000
148.500.000
178.139.232.000

95.384.000
17.074.000
1.000.000
700.000
3.500.000
1.000.000
7.100.000
5.800.000
32.450.000
5.100.000
11.600.000
48.000.000
1.500.000
1.000
1.000
10.000.000
240.210.000

51.364.000
9.194.000
500.000
700.000
1.500.000
30.000.000
5.910.000
775.000
4.050.000
3.100.000
4.800.000
1.500.000
113.393.000
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Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

177.635.000
31.796.000
500.000
900.000
4.500.000
1.000
10.810.000
690.000
1.382.000
25.000.000
4.000.000
10.200.000
2.000.000

Свега за пројекат 0003:

269.414.000

Надзор у области лекова и дрога
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

19.405.000
3.474.000
100.000
600.000
1.000
3.010.000
650.000
340.000
1.000.000
2.150.000
500.000

Свега за пројекат 0004:

31.230.000

Свега за програм 1801:

654.247.000

Превентивна здравствена заштита
Јавно здравље у функцији Института за јавно здравље
Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут”
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери

10.000.000
163.324.000

Свега за пројекат 0001:

173.324.000

Јавно здравље у функцији института и завода за јавно
здравље
Остале дотације и трансфери

807.991.000

Свега за пројекат 0002:

807.991.000

Подстицање активности на омасовљавању добровољног
давалаштва крви
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама

28.800.000
7.700.000

Свега за пројекат 0003:

36.500.000

Програми јавног здравља у функцији завода за
антирабичну заштиту (заштиту од беснила) „Луј Пастер”
Нови Сад
Остале дотације и трансфери

2.510.000

Свега за пројекат 0004:

2.510.000

Програми јавног здравља у функцији Института за
вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
Остале дотације и трансфери

18.298.000

Свега за пројекат 0005:

18.298.000

Спровођење акционог плана о здравственој заштити
Рома
Услуге по уговору

30.131.000
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Остале дотације и трансфери
Свега за пројекат 0006:

0007

465

0008
465

0009

465

0010
465

0011

465

0012
465

0013
465

0014
465

0015
465

0016
465

0017
464
465

4.000.000
34.131.000

Унапређење рада службе за здравствену заштиту жена у
области заштите репродуктивног здравља и планирања
породице
Остале дотације и трансфери

950.000

Свега за пројекат 0007:

950.000

Подршка узајамним односима породице и детета у раном
детињству
Остале дотације и трансфери

2.200.000

Свега за пројекат 0008:

2.200.000

Рана детекција и превенција типа 2 дијабетеса на
примарном нивоу здравствене заштите у Републици
Србији
Остале дотације и трансфери

1.000.000

Свега за пројекат 0009:

1.000.000

Детекција вируса Западног Нила у популацијама
комараца на територији Републике Србије
Остале дотације и трансфери

8.000.000

Свега за пројекат 0010:

8.000.000

Детекција изазивача Лајмске болести и вирусног,
крпељског енцефалитиса на популацији крпеља и
територијална дистрибуција на територији Републике
Србије
Остале дотације и трансфери

8.000.000

Свега за пројекат 0011:

8.000.000

Успостављање здравствене мреже за рано откривање и
лечење болесника са хроничним артритисима
Остале дотације и трансфери

2.707.000

Свега за пројекат 0012:

2.707.000

Програм израде стручних основа за Регистар повреда на
раду
Остале дотације и трансфери

3.000.000

Свега за пројекат 0013:

3.000.000

Програм утврђивања, пријављивања и регистрације
професионалних болести
Остале дотације и трансфери

2.000.000

Свега за пројекат 0014:

2.000.000

Kaнцеларија за превенцију малигних болести
Остале дотације и трансфери

13.000.000

Свега за пројекат 0015:

13.000.000

Канцеларија за контролу дувана на превенцији болести
насталих као последица пушења
Остале дотације и трансфери

9.000.000

Свега за пројекат 0016:

9.000.000

Подршка спровођењу Националног програма онколошке
здравствене заштите „Србија против рака”
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Остале дотације и трансфери

3.000.000
10.000.000

Свега за пројекат 0017:

13.000.000
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Подршка спровођењу Националног програма
кардиолошке здравствене заштите
Остале дотације и трансфери

4.000.000

Свега за пројекат 0018:

4.000.000

Унапређење здравствене заштите и репродуктивног
здравља младих у Србији
Остале дотације и трансфери

1.000.000

Свега за пројекат 0019:

1.000.000

Болнице пријатељи деце и породице у Србији Психолошка припрема деце и родитеља за медицинске
интервенције и хоспитализацију
Остале дотације и трансфери

1.000.000

Свега за пројекат 0020:

1.000.000

Рано откривање болесника са хроничним болестима
бубрега стадијума I-IV, превенција и лечење у Републици
Србији
Остале дотације и трансфери

1.300.000

Свега за пројекат 0021:

1.300.000

Израда и спровођење националног програма превенције
и контроле цереброваскуларних болести
Остале дотације и трансфери

2.000.000

Свега за пројекат 0022:

2.000.000

Свега за програм 1802:

1.144.911.000

Унапређење квалитета и услова за лечење
Изградња и опремање здравствених установа у државној
својини чији је оснивач Република
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

2.611.653.000

Свега за пројекат 0001:

2.611.653.000

Изградња и опремање здравствених установа на
локалном нивоу
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

60.000.000

Свега за пројекат 0002:

60.000.000

Пројекат Европске инвестиционе банке „Реконструкција
клиничких центара (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови
Сад)“
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

3.100.000
900.000
33.200.000
108.100.000
700.000
1.100.000
3.089.000.000
186.709.000
200.000
500.000

Свега за пројекат 0003:

3.423.509.000

Обезбеђивање услова за трансплатацију матичних ћелија
хематопоезе код деце у Србији - изградња и опремање
банке крви пупченика и стерилног блока
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Остале дотације и трансфери

35.000.000
4.000.000

Свега за пројекат 0004:

39.000.000

Обезбеђивање услова за трансплатацију органа код
одраслих
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Остале дотације и трансфери

5.000.000

Свега за пројекат 0005:

5.000.000

Пројекат Светске банке ДИЛС
Накнаде у натури
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

273.000
2.630.000
9.503.000
330.662.000
16.000
932.000
4.699.000
388.000
161.137.000
60.000.000

Свега за пројекат 0006:

570.240.000

Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно
опсервиране терапије
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

1.919.000
1.749.000
48.453.000
190.000
2.328.000
9.817.000
40.000

Свега за пројекат 0007:

64.496.000

Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под
повећаним ризиком од ХИВ-а од 2009. до 2014. године
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема

456.000
3.291.000
28.504.000
18.000.000
288.000
13.044.000
20.681.000
33.861.000
961.000

Свега за пројекат 0008:
0009
421
422
423

0010
464

0011

464

0012

465

119.086.000

Праћење рада пројеката за HIV/SIDU и туберколозу од
стране ССМ-а
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

446.000
165.000
2.549.000

Свега за пројекат 0009:

3.160.000

Здравствена заштита лица оболелих од ретких болести
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

280.000.000

Свега за пројекат 0010:

280.000.000

Накнада зараде у случају привремене спречености за рад
због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

1.632.000.000

Свега за пројекат 0011:

1.632.000.000

Унапређење здравствене заштите оболелих од
хемофилије и других урођених коагулопатија Института
за трансфузију Србије
Остале дотације и трансфери

1.500.000

Свега за пројекат 0012:

1.500.000
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Палијативно збрињавање деце у Србији
Остале дотације и трансфери

1.480.000

Свега за пројекат 0013:

1.480.000

Едукација хирурга за операције кила трбушног зида
применом нове технологије
Остале дотације и трансфери

1.160.000

Свега за пројекат 0014:

1.160.000

Унапређење превенције и раног откривања злоупотребе
психоактивних контролисаних супстанци у Републици
Србији
Остале дотације и трансфери

4.000.000

Свега за пројекат 0015:

4.000.000

Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију
ткива у спровођењу здравствене заштите од општег
интереса у 2014. години
Остале дотације и трансфери

11.500.000

Свега за пројекат 0016:

11.500.000

Процена успешности спровођења Националног програма
за превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма
Специјализоване услуге

1.435.000

Свега за пројекат 0017:

1.435.000

Развој здравства Србије 2
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

1.307.000.000

Свега за пројекат 0018:

1.307.000.000

Свега за програм 1803:

10.136.219.000

Обезбеђивање обавезног социјалног осигурања за лица
без сопствених прихода
Здравствена заштита лица која се сматрају
осигураницима по члану 22. став 1. Закона о
здравственом осигурању
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

668.000.000

Свега за пројекат 0001:

668.000.000

Свега за програм 1804:

668.000.000

Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора,
извршења мера безбедности обавезног психијатријског
лечења и чувања и пружања хитне медицинске помоћи
Здравствена заштита лица која се налазе на издржавању
казне затвора која им се пружа ван завода за издржавање
заводских санкција
Остале дотације и трансфери

70.000.000

Свега за пројекат 0001:

70.000.000

Спровођење мера безбедности обавезног психијатријског
лечења и чувања у здравственој установи
Остале дотације и трансфери

80.000.000

Свега за пројекат 0002:

80.000.000

Спровођење мера безбедности обавезног лечења
алкохоличара
Остале дотације и трансфери

2.000.000

Свега за пројекат 0003:

2.000.000

Спровођење мера безбедности обавезног лечења
зависника од дрога
Остале дотације и трансфери

2.000.000
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Свега за пројекат 0004:
0005
465

1806
0001
481

0002
481

0003
481

2601
1005
464

01
06
08
11

Спровођење хитне медицинске помоћи особама
непознатог пребивалишта и другим лицима
Остале дотације и трансфери

29.000.000

Свега за програм 1805:

183.000.000

Подршка удружењима и организацијама
Подстицање активности стручних организација, савета и
удружења
Дотације невладиним организацијама

4.000.000

Свега за пројекат 0001:

4.000.000

Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије
Дотације невладиним организацијама

30.000.000

Свега за пројекат 0002:

30.000.000

Програм Друштва за борбу против рака Србије и Савеза
друштава Војводине
Дотације невладиним организацијама

20.000.000

Свега за пројекат 0003:

20.000.000

Свега за програм 1806:

54.000.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Развој служби палијативног збрињавања у Републици
Србији
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

17.940.000

Свега за пројекат 1005:

17.940.000

Свега за програм 2601:

17.940.000

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од иностраних задуживања
Извори финансирања :
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од иностраних задуживања
Свега:

26.1
760
1801
0001
411
412
414
415
421
422
423
425
426
462
465
512

29.000.000

Свега за пројекат 0005:

Укупно за функцију 760:
01
06
08
11

2.000.000

7.702.335.000
186.742.000
3.000.000
4.966.240.000
12.858.317.000
7.702.335.000
186.742.000
3.000.000
4.966.240.000
12.858.317.000

УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ
Здравство некласификовано на другом месту
Уређење и надзор у области здравства
Уређење Управе за биомедицину
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема

14.100.000
2.525.000
200.000
300.000
600.000
400.000
5.418.000
800.000
1.600.000
17.600.000
7.500.000
1.000.000

Свега за пројекат 0001:

52.043.000
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Свега за програм 1801:

52.043.000

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета

52.043.000

Свега за функцију 760:

52.043.000

Извори финансирања за главу 26.1:
Приходи из буџета

52.043.000

Свега за главу 26.1:

52.043.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
СРБИЈЕ
Здравство некласификовано на другом месту
Унапређење квалитета и услова за лечење
Програми Црвеног крста Србије по члану 9. Закона о
Црвеном крсту
Дотације невладиним организацијама

335.160.000

Свега за пројекат 0001:

335.160.000

Свега за програм 1803:

335.160.000

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета

335.160.000

Свега за функцију 760:

335.160.000

Извори финансирања за главу 26.2:
Приходи из буџета

335.160.000

Свега за главу 26.2:

335.160.000

Извори финансирања за раздео 26:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од иностраних задуживања
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26:

27
430
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

462
482
483
511
512
515

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Гориво и енергија
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Део средстава ове апропријације у износу од 3.386.000.000
динара намењен је за Јавно предузеће за подземну
експлоатацију угља Ресавица, а распоред и коришћење
вршиће се по посебном акту Владе
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Свега :

2601
1309

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Енергетски сектор

8.089.538.000
186.742.000
3.000.000
4.966.240.000
13.245.520.000

237.371.000
42.490.000
1.700.000
3.200.000
6.500.000
700.000
12.758.000
9.112.000
57.485.000
17.715.000
4.220.000
9.060.000
4.712.000.000

8.200.000
700.000
1.000.000
3.500.000
259.230.000
1.000.000
5.387.941.000
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Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

62.964.000

Свега за пројекат 1309:

63.582.000

618.000

Енергетика
Земљиште

623.893.000

Свега за пројекат 1313:

623.893.000

Свега за програм 2601:

687.475.000

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Прекогранична сарадња
Јадрански програм 2012 - „ALTERENERGY”
Услуге по уговору

11.700.000

Свега за пројекат 1214:

11.700.000

Свега за програм 2602:

11.700.000

Извори финансирања за функцију 430:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

5.982.846.000
37.440.000
1.379.000
415.000
65.036.000

Укупно за функцију 430:

6.087.116.000

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Део средстава ове апропријације у износу од 1.062.087.000
динара намењен је за измиривање преузетих обавеза Фонда
за заштиту животне средине на основу Закона о престанку
важења Закона о Фонду за заштиту животне средине
(„Службени гласник РС”, број 93/12)
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средстава ове апропријације намењена су за
субвенционисање дела послова Завода за заштиту природе и
субвенције за Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије, а распоред и коришћење
средстава вршиће се по посебном акту Владе
Субвенције приватним финансијским институцијама
Средства ове апропријације намењена су за измиривање
преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине на
основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за
заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12)
Субвенције приватним предузећима
Део средстaва ове апропријације у износу од 300.000.000
динара намењен је за за доделу подстицајних средстава за
поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне
сировине или за добијање енергије и за производњу кеса трегерица за вишекратну употребу, a преостали износ
намењен је за измиривање преузетих обавеза Фонда за
заштиту животне средине на основу Закона о престанку
важења Закона о Фонду за заштиту животне средине
(„Службени гласник РС”, број 93/12)

376.716.000
67.432.000
2.500.000
13.000.000
18.000.000
2.700.000
7.390.000
12.015.000
36.100.000
2.177.087.000

8.000.000
16.740.000
250.000.000

60.000.000

320.000.000
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Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Средства ове апропријације намењена су за измиривање
преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине на
основу Закона о престанку важења Закона о фонду за
заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12)
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
Свега :

2601
1001
511

1203
512

1308
423
485

01
05
11
15
56

01
05
06
11
15
56

560
0401
0001
411
412
415
421
422
423

26.000.000
1.050.000
13.000.000
6.777.000
392.878.000
2.680.000
285.250.000
4.113.601.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка општинама у Републици Србији у припреми и
спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)
Зграде и грађевински објекти

139.000.000

Свега за пројекат 1001:

139.000.000

Јачање система за заштиту животне средине и за
климатске промене
Машине и опрема

273.715.000

Свега за пројекат 1203:

273.715.000

Животна средина и климатске промене
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

173.923.000
1.711.000

Свега за пројекат 1308:

175.634.000

Свега за програм 2601:

588.349.000

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Примања од иностраних задуживања
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

3.434.203.000
41.491.000
1.069.000.000
440.000
156.816.000

Укупно за функцију 560:

4.701.950.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

9.417.049.000
78.931.000
1.379.000
1.069.000.000
855.000
221.852.000

Свега:
27.1

13.286.000
5.000.000

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Програм мониторинга животне средине и извора
загађивања
Мониторинг ваздуха, воде и земљишта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

10.789.066.000

8.942.000
1.601.000
740.000
804.000
2.735.000
362.000
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425
426
482
483

ОПИС

Укупна средства

7

8

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

1.170.000
6.300.000
7.850.000
150.000
4.673.000

Свега за пројекат 0001:

35.327.000

Национална лабораторија
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

10.890.000
1.949.000
553.000
980.000
750.000
440.000
1.615.000
8.100.000
6.275.000
17.550.000
8.200.000

Свега за пројекат 0002:

57.302.000

Мониторинг извора загађивања
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

4.606.000
825.000
194.000
415.000
275.000
186.000
450.000
180.000
300.000

Свега за пројекат 0003:

7.431.000

Национални информациони систем заштите животне
средине
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

15.182.000
2.717.000
504.000
1.366.000
213.000
548.000
200.000
100.000
250.000
500.000

Свега за пројекат 0004:

21.580.000

Заједнички послови Агенције за заштиту животне средине
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

11.333.000
2.029.000
249.000
2.300.000
310.000
350.000
1.045.000
170.000
1.478.000
360.000
792.000
100.000
1.000
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Свега за пројекат 0005:

20.517.000

Унапређење и проширење мониторинга квалитета
ваздуха, воде и земљишта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

19.310.000
3.456.000
786.000
1.737.000
253.000
680.000
230.000
700.000
1.000.000
200.000

Свега за пројекат 0006:

28.352.000

Унапређење националне лабораторије и акредитација
калибрационе лабораторије
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

14.100.000
2.524.000
465.000
1.268.000
120.000
517.000
435.000
854.000
825.000
2.450.000
560.000

Свега за пројекат 0007:

24.118.000

Успостављање система за праћење управљања отпадом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

7.137.000
1.278.000
233.000
641.000
34.000
289.000
50.000
20.000
66.000

Свега за пројекат 0008:

9.748.000

Свега за програм 0401:

204.375.000

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

204.375.000

Укупно за функцију 560:

204.375.000

Извори финансирања за главу 27.1:
Приходи из буџета

204.375.000

Свега за главу 27.1:

204.375.000

423
424
452
463

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Гориво и енергија
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Субвенције приватним финансијским институцијама
Трансфери осталим нивоима власти

2.000.000
18.000.000
100.000.000
180.000.000

01

Извори финансирања за функцију 430:
Приходи из буџета

300.000.000

Укупно за функцију 430:

300.000.000

01

01

27.2
430

Извори финансирања за главу 27.2:
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Приходи из буџета

300.000.000

Свега за главу 27.2:

300.000.000

Извори финансирања за раздео 27:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 27:

28
820
1201
0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
485
511
512
515

1202
0001
423
424
463
481

0002
423
424
463
481

0003
424
463
481
512

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Услуге културе
Уређење система у области културе и јавног
информисања
Уређење система у области културе и јавног
информисања
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

9.921.424.000
78.931.000
1.379.000
1.069.000.000
855.000
221.852.000
11.293.441.000

97.920.000
17.850.000
500.000
2.000.000
4.000.000
500.000
7.000.000
7.000.000
30.000.000
1.500.000
6.000.000
300.000
1.000
1.000
1.000
3.000.000
1.000

Свега за пројекат 0001:

177.574.000

Свега за програм 1201:

177.574.000

Заштита и очување културне баштине
Непокретно и археолошко наслеђе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

541.000
9.105.000
38.982.000
3.272.000

Свега за пројекат 0001:

51.900.000

Покретно културно наслеђе - музејско, архивско, стара и
ретка библиотечка грађа
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

120.000
3.130.000
31.259.000
5.122.000

Свега за пројекат 0002:

39.631.000

Библиотечко-информационе делатности
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема

4.500.000
15.500.000
5.000.000
200.000.000

Свега за пројекат 0003:

225.000.000
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Нематеријално културно наслеђе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

91.000
1.138.000
2.845.000
2.845.000

Свега за пројекат 0004:

6.919.000

Матичне библиотеке
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти

142.000
2.419.000

Свега за пројекат 0005:

2.561.000

Манастир Хиландар
Дотације невладиним организацијама

19.918.000

Свега за пројекат 0006:

19.918.000

Дворски комплекс на Дедињу
Дотације невладиним организацијама

17.072.000

Свега за пројекат 0007:

17.072.000

Савез слепих Србије
Дотације невладиним организацијама

3.414.000

Свега за пројекат 0008:

3.414.000

Матица Српска
Дотације невладиним организацијама

11.381.000

Свега за програм 1202:

377.796.000

Савремено стваралаштво и културна индустрија
Визуелне уметности и мултимедије
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

285.000
1.423.000
7.113.000
39.551.000

Свега за пројекат 0001:

48.372.000

Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

423

171.000
7.113.000
6.260.000
1.992.000

Свега за пројекат 0002:

15.536.000

Књижевно стваралаштво и издаваштво
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

285.000
86.869.000
1.138.000
11.097.000

Свега за пројекат 0003:

99.389.000

Музичко стваралаштво
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Свега за пројекат 0004:

0005

11.381.000

Свега за пројекат 0009:

Стручна и научна истраживања у култури
Услуге по уговору

285.000
3.130.000
5.975.000
4.837.000
14.227.000

285.000
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Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Свега за пројекат 0005:

1.708.000

Културне активности националних мањина
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

285.000
142.000
1.280.000
2.845.000

Свега за пројекат 0006:

4.552.000

Културне активности особа са инвалидитетом
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Свега за пројекат 0007:

0008
423
424
463
481

0009
423
424
463
481

0010
423
424
463
481

0011
423
481

1204
0001
423
424
463
481

0002
424
463
481

285.000
427.000
711.000

228.000
142.000
427.000
911.000
1.708.000

Сценско стваралаштво - позоришно,плес
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

285.000
2.561.000
15.650.000
7.113.000

Свега за пројекат 0008:

25.609.000

Културне делатности деце и за децу и младе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

85.000
360.000
491.000
487.000

Свега за пројекат 0009:

1.423.000

Изворно, народно стваралаштво и аматеризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

85.000
421.000
1.115.000
569.000

Свега за пројекат 0010:

2.190.000

Финансирање поверених послова
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама

199.000
9.390.000

Свега за пројекат 0011:

9.589.000

Свега за програм 1203:

224.303.000

Систем јавног информисања
Јавно информисање
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

3.082.000
12.582.000
1.423.000
2.547.000

Свега за пројекат 0001:

19.634.000

Јавно информисање на језицима националних мањина
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

3.699.000
569.000
2.845.000

Свега за пројекат 0002:

7.113.000
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Информисање особа са инвалидитетом
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама

854.000
1.138.000

Свега за пројекат 0003:

1.992.000

Електронска јавна гласила на КиМ
Специјализоване услуге

1.423.000

Свега за пројекат 0004:

1.423.000

Јавно информисање припадника српског народа у
земљама региона
Специјализоване услуге

4.268.000

Свега за пројекат 0005:

4.268.000

Јавна предузећа и установе из области јавног
информисања
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

178.750.000

Свега за пројекат 0006:

178.750.000

Jавни сервиси
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

7.500.000.000

Свега за пројекат 0007:

7.500.000.000

Свега за програм 1204:

7.713.180.000

Међународна културна сарадња
Сарадња са ЕУ и међународна развојна помоћ
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

2.420.000
911.000
1.849.000

Свега за пројекат 0001:

5.180.000

Међудржавна сарадња и међународне организације
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

285.000
2.846.000
5.691.000
2.845.000
2.276.000

Свега за пројекат 0002:
0003
423
424
463
481

Међународне манифестације
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Свега за пројекат 0003:

0004
423
424

1206
0001
472

Културна делатност Срба у иностранству
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

13.943.000

569.000
2.845.000
7.910.000
7.113.000
18.437.000

142.000
2.845.000

Свега за пројекат 0004:

2.987.000

Свега за програм 1205:

40.547.000

Признања за допринос у култури
Национална признања за врхунски допринос у култури
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

300.000.000

Свега за пројекат 0001:

300.000.000

Свега за програм 1206:

300.000.000
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06
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28.1
820
1207
0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515

0002
411
412
413
414
415
416
421

ОПИС

Укупна средства

7

8

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка за учешће у Програмима ЕУ
Специјализоване услуге
Дотације међународним организацијама

11.501.000
18.500.000

Свега за пројекат 1314:

30.001.000

Свега за програм 2601:

30.001.000

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Прекогранична сарадња
Југоисточна Европа ЈИЕ 2012 - „CULTEMA”
Специјализоване услуге

802.000

Свега за пројекат 1212:

802.000

Свега за програм 2602:

802.000

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

8.852.698.000
2.000
2.000
6.001.000
5.500.000

Укупно за функцију 820:

8.864.203.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

8.852.698.000
2.000
2.000
6.001.000
5.500.000

Свега :

8.864.203.000

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Услуге културе
Развој и јачање институционалних капацитета у области
културе
Установе у области заштите и очувања културног наслеђа
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

1.061.690.000
189.781.000
6.670.000
20.049.000
41.400.000
11.941.000
307.975.000
11.063.000
127.023.000
173.983.000
90.730.000
47.676.000
1.680.000
9.800.000
2.161.232.000
349.292.000
22.383.000

Свега за пројекат 0001:

4.634.368.000

Установе у области стваралаштва
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

931.114.000
175.374.000
330.000
6.483.000
40.770.000
7.476.000
97.455.000

- 136 Раздео Глава
1

2

Функција

Програм

Пројекат

3

4

5

Економска
класификација
6
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515

ОПИС

Укупна средства

7

8

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Свега за пројекат 0002:

0003
424

01
04
06
07
08

01
04
06
07
08

01
04
05
06
07
08
15
56

29
440
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512
515

Институционално представљање културе у свету/Сто
година од Првог светског рата
Специјализоване услуге

22.135.000
49.918.000
473.033.000
14.270.000
49.648.000
16.020.000
1.500.000
5.691.000
26.944.000
689.000
1.918.850.000

680.202.000

Свега за пројекат 0003:

680.202.000

Свега за програм 1207:

7.233.420.000

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

6.806.420.000
349.000.000
63.000.000
2.000.000
13.000.000

Укупно за функцију 820:

7.233.420.000

Извори финансирања за главу 28.1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

6.806.420.000
349.000.000
63.000.000
2.000.000
13.000.000

Свега за главу 28.1:

7.233.420.000

Извори финансирања за раздео 28:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

15.659.118.000
349.000.000
2.000
63.002.000
2.000.000
13.000.000
6.001.000
5.500.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 28:

16.097.623.000

МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Рударство, производња и изградња
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

46.366.000
8.300.000
200.000
1.000.000
2.200.000
80.000
844.000
3.400.000
16.211.000
500.000
3.000.000
300.000
1.000
1.000.000
100.000

Свега :

83.502.000
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Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Животна средина и климатске промене
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

523.000

Свега за пројекат 1308:

53.841.000

Свега за програм 2601:

53.841.000

Извори финансирања за функцију 440:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

90.298.000
47.045.000

Укупно за функцију 440:
560

53.318.000

137.343.000

462
463
482
483
512

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства ове апропријације намењена су за суфинансирање
заштићених природних добара од националног интереса, а
распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном
акту Владе
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

371.165.000

Укупно за функцију 560:

371.165.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

620
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
451

482
483
512

Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства ове апропријације намењена су за Републичку
агенцију за просторно планирање
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:

104.443.000
18.695.000
550.000
1.200.000
4.000.000
80.000
6.316.000
3.800.000
16.260.000
16.870.000
7.000.000
16.000.000
160.000.000

4.500.000
8.750.000
900.000
1.000
1.800.000

19.241.000
3.445.000
220.000
700.000
1.300.000
80.000
700.000
1.000.000
18.120.000
200.000
1.000.000
147.000.000

100.000
1.000
2.100.000
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Приходи из буџета

195.207.000

Укупно за функцију 620:

195.207.000

Извори финансирања за раздео 29:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

656.670.000
47.045.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 29:

703.715.000

416
421
423
424
472
481
483

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ
Болест и инвалидност
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000
40.711.000
11.170.000
125.273.000
15.150.000.000
53.949.000
80.000.000

01

Извори финансирања за функцију 10:
Приходи из буџета

15.461.403.000

Укупно за функцију 10:

15.461.403.000

421
423
472
481

Породица и деца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама

97.077.000
8.350.000
47.250.000.000
17.000.000

01

Извори финансирања за функцију 40:
Приходи из буџета

47.372.427.000

Укупно за функцију 40:

47.372.427.000

10

40

70

511
512
513
515

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Средства ове апропријације у износу од 9.034.000 динара
намењена су за финансирање Коморе социјалне заштите
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 70:
Приходи из буџета

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

425
426
431
441
444
463
472
481
482
483
484

6.609.288.000
1.181.631.000
55.500.000
171.340.000
83.504.000
31.331.000
1.060.766.000
26.433.000
1.244.423.000
87.428.000

147.303.000
817.752.000
16.300.000
11.000
729.000
108.268.000
31.413.982.000
648.643.000
8.715.000
1.000.000
159.000
80.508.000
74.315.000
140.000
198.000
37.537.609.000
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Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од донација из претходних година
Укупно за функцију 70:

90

Укупна средства
8
3.631.325.000
18.055.000
22.215.000
2.639.875.000
8.505.000
8.545.000
3.536.000
2.000
43.869.667.000

472

Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Средства ове апропријације намењена су Републичком фонду
за пензијско и инвалидско осигурање, за измиривање обавеза
Републике за стаж осигурања по посебним прописима и
надокнаду разлике до најниже пензије за осигуранике
запослених, за осигуранике пољопривредника и за
осигуранике самосталних делатности
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

01

Извори финансирања за функцију 90:
Приходи из буџета

26.847.500.000

Укупно за функцију 90:

26.847.500.000

464

410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
481
482
483
512
515

Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Свега :

2601
1310
423
485

01
06
11
56

412
464

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Друштвени развој
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

26.800.000.000

47.500.000

612.033.000
109.554.000
3.000.000
14.000.000
25.000.000
5.000.000
71.000.000
9.001.000
133.264.000
4.000.000
43.000.000
25.001.000
25.000.000
1.000
2.500.000
3.000.000
7.637.000
11.000.000
1.102.991.000

16.965.000
166.000

Свега за пројекат 1310:

17.131.000

Свега за програм 2601:

17.131.000

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Финансијска помоћ ЕУ

1.081.390.000
3.000
23.760.000
14.969.000

Укупно за функцију 410:

1.120.122.000

Општи послови по питању рада
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

2.267.900.000
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Средства ове апропријације намењена су за трансфере
Националној служби за запошљавање за преузете обавезе по
уговорима за финансирање програма и мера активне мере
запошљавања у износу од 400.000.000 динара, за
финансирање програма и мера активне мере запошљавања
у износу од 200.000.000 динара и запосленима којима
недостаје до 5 година до остваривања првог услова за
остваривање права на пензију у износу од 1.667.900.000
динара, а распоред и коришћење ових средстава вршиће се
по посебном акту Владе

01

01
04
05
06
07
08
09
11
13
15
56

30.1

Свега :

2.267.900.000

Извори финансирања за функцију 412:
Приходи из буџета

2.267.900.000

Укупно за функцију 412:

2.267.900.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од иностраних задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

130.568.229.000
3.631.325.000
18.055.000
22.218.000
2.639.875.000
8.505.000
8.545.000
23.760.000
3.536.000
2.000
14.969.000

Свега :

136.939.019.000

421
422
423
425
426

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал

12.000.000
2.000.000
1.000.000
3.007.000
11.000.000

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

29.007.000

Укупно за функцију 410:

29.007.000

Извори финансирања за главу 30.1:
Приходи из буџета

29.007.000

Свега за главу 30.1:

29.007.000

410

01

30.2

421
424
481

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И
УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Социјална заштита некласификована на другом месту
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама

600.000
17.500.000
328.291.000

01

Извори финансирања за функцију 90:
Приходи из буџета

346.391.000

Укупно за функцију 90:

346.391.000

Извори финансирања за главу 30.2:
Приходи из буџета

346.391.000

Свега за главу 30.2:

346.391.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови

5.000.000
900.000
1.000.000
100.000.000

90

01

30.3
70
411
412
414
421
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422
423
425
426
481
482
483
511
512
515

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

3.250.000
24.636.000
15.000.000
10.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
120.000.000
100.000.000
408.000

01

Извори финансирања за функцију 70:
Приходи из буџета

384.194.000

Укупно за функцију 70:

384.194.000

Извори финансирања за главу 30.3:
Приходи из буџета

384.194.000

Свега за главу 30.3:

384.194.000

01

30.4

416
422
423
426

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

2.780.000
400.000
2.370.000
100.000

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

5.650.000

Укупно за функцију 410:

5.650.000

Извори финансирања за главу 30.4:
Приходи из буџета

5.650.000

Свега за главу 30.4:

5.650.000

421
422
423
426
481

УПРАВА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама

100.000
400.000
791.000
207.000
1.839.000

01
06

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

3.336.000
1.000

Укупно за функцију 410:

3.337.000

Извори финансирања за главу 30.5:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

3.336.000
1.000

Свега за главу 30.5:

3.337.000

410

01

30.5
410

01
06

30.6

410
411
412
413
414
415
421
422
423

УСТАНОВЕ ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА, ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ
РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ
ДИЈАЛОГА
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

55.341.000
9.929.000
80.000
2.640.000
1.850.000
3.108.000
3.138.000
13.404.000
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424
425
426
472
482
483
512
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Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

110.000
4.392.000
1.465.000
515.266.000
65.000
40.000
450.000
260.000

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

611.538.000

Укупно за функцију 410:

611.538.000

Извори финансирања за главу 30.6:
Приходи из буџета

611.538.000

Свега за главу 30.6:

611.538.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Општи послови по питању рада
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће
се по посебном акту Владе

950.976.000

01

30.7

412
451

464

01

01

01
04
05
06
07
08
09
11
13
15
56

31
810
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

544.000.000

Извори финансирања за функцију 412:
Приходи из буџета

1.494.976.000

Укупно за функцију 412:

1.494.976.000

Извори финансирања за главу 30.7:
Приходи из буџета

1.494.976.000

Свега за главу 30.7:

1.494.976.000

Извори финансирања за раздео 30:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од иностраних задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

133.443.321.000
3.631.325.000
18.055.000
22.219.000
2.639.875.000
8.505.000
8.545.000
23.760.000
3.536.000
2.000
14.969.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 30:

139.814.112.000

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

82.014.000
14.681.000
350.000
985.000
2.750.000
1.000
5.912.000
3.500.000
20.750.000
2.315.000
1.700.000
5.200.000
65.000.000
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482
483
511
512

Средства ове апропријације намењена су за: Европско
првенство у веслању 2014. године - привредном друштву
„Веслање д.о.о. Београд” износ од 13.530.000 динара и
Европско првенство у ватерполу 2016 у износу од 51.470.000
динара
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Део средстава ове апропријације у износу од 7.500.000
динара намењен је за Европско првенство у веслању 2014.
године, а користиће се на основу акта Владе о издавању
доплатне поштанске марке
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

3.544.230.000

Укупно за функцију 810:

3.544.230.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета

3.544.230.000

Свега :

3.544.230.000

462
463
472
481

01

31.1

5.800.000
32.000.000
1.050.000.000
1.960.460.000

20.300.000
1.300.000
268.600.000
612.000

463
472
481
511

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
Услуге рекреације и спорта
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Зграде и грађевински објекти

11.166.000
160.794.000
50.000.000
159.148.000

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

381.108.000

Укупно за функцију 810:

381.108.000

Извори финансирања за главу 31.1:
Приходи из буџета

381.108.000

Свега за главу 31.1:

381.108.000

810

01

31.2
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
482
483
512
515

АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

8.642.000
1.558.000
40.000
10.000
270.000
45.000
3.015.000
1.543.000
6.315.000
16.700.000
247.000
3.803.000
14.000
263.000
1.000
200.000
50.000

01
04

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

35.358.000
7.358.000

Укупно за функцију 810:

42.716.000

Извори финансирања за главу 31.2:
Приходи из буџета

35.358.000

810

01
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Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 31.2:

31.3

7.358.000
42.716.000

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
441
444
482
483
511
512
513

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема

110.969.000
21.684.000
4.888.000
3.160.000
213.000
53.862.000
1.406.000
17.778.000
15.160.000
11.870.000
16.819.000
50.000
6.000
200.000
700.000
102.271.000
43.455.000
1.500.000

01
04

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

261.090.000
144.901.000

Укупно за функцију 810:

405.991.000

Извори финансирања за главу 31.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

261.090.000
144.901.000

Свега за главу 31.3:

405.991.000

421
423
424
472

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
Образовање некласификовано на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

25.000
18.500.000
4.364.000
766.641.000

01

Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета

789.530.000

Укупно за функцију 980:

789.530.000

Извори финансирања за главу 31.4:
Приходи из буџета

789.530.000

Свега за главу 31.4:

789.530.000

810

01
04

31.4
980

01

01
04

32
410
1501
0001
411
412
413
414
415

Извори финансирања за раздео 31:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

5.011.316.000
152.259.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 31:

5.163.575.000

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Уређење система и надзор тржишта у области трговине и
услуга
Подршка систему трговине и услуга
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

599.777.000
105.266.000
2.918.000
6.100.000
17.400.000
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8

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема
Свега за пројекат 0001:

0002
421
422
423
424
426

Контрола и надзор тржишта
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Свега за пројекат 0002:

0003
421
422
423
424
426
465

Унапређење институционалног оквира за развој тржишта
роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Свега за пројекат 0003:

0004
421
422
454
465
481

0005
421
422
423
462

0006
421
422
423
424
512

0007
421
422
423

2.399.000
15.750.000
28.785.000
62.179.000
6.071.000
3.700.000
25.850.000
2.500.000
1.000.000
1.000
1.000
3.600.000
883.297.000

8.651.000
850.000
1.995.000
3.110.000
438.000
15.044.000

1.000
96.000
8.024.000
1.885.000
80.000
610.000
10.696.000

Подршка старим занатима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Субвенције приватним предузећима
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама

1.000
91.000
2.200.000
1.000
1.000

Свега за пројекат 0004:

2.294.000

Имплементација Споразума о стабилизацији и
придруживању ЕУ и почетак преговора о чланству у ЕУ
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Дотације међународним организацијама

1.000
1.722.000
200.000
4.000.000

Свега за пројекат 0005:

5.923.000

Изградња и позиционирање Националног бренда Србије
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема

9.000
229.000
1.827.000
875.000
143.000

Свега за пројекат 0006:

3.083.000

Јачање заштите потрошача
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

10.000
1.200.000
420.000
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460
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
451

454
462
463
465
481
482
483
485
511
512
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Укупна средства

7

8

Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема

7.000.000
146.000

Свега за пројекат 0007:

8.776.000

Јачање сектора услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

496.000
1.430.000
2.180.000

Свега за пројекат 0008:

4.106.000

Спровођење права интелектуалне својине
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

60.000
1.321.000
135.000

Свега за пројекат 0009:

1.516.000

Свега за програм 1501:

934.735.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Јачање система тржишног надзора прехрамбених и
непрехрамбених производа у Републици Србији
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Нематеријална имовина

1.010.000
3.050.000
7.200.000
4.320.000
26.000.000

Свега за пројекат 1008:

41.580.000

Свега за програм 2601:

41.580.000

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

976.315.000

Укупно за функцију 410:

976.315.000

Комуникације
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Средства ове апропријације намењена су за наставак
капиталног пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално
емитовање земаљског ТВ сигнала”, а распоред и коришћење
средства ове апропријације вршиће се по посебном акту
Владе
Субвенције приватним предузећима
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

31.538.000
5.536.000
4.896.000
3.060.000
206.000
6.400.000
650.000
130.829.000
129.930.000
400.000
600.000
101.000.000

1.000
11.500.000
2.200.000
1.000
45.000.000
900.000
1.000.000
1.000
420.000.000
3.501.000
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Нематеријална имовина

30.001.000

Свега :

929.150.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка процесу спровођења реформи државне управе
Машине и опрема
Нематеријална имовина

59.800.000
119.600.000

Свега за пројекат 1002:

179.400.000

Подршка преласку на дигитално емитовање у Републици
Србији
Машине и опрема

246.440.000

Свега за пројекат 1006:

246.440.000

Свега за програм 2601:

425.840.000

Извори финансирања за функцију 460:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година

1.348.959.000
4.331.000
1.700.000

Укупно за функцију 460:

1.354.990.000

411
412
414
415
416
421
462

Економски послови некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Дотације међународним организацијама

175.877.000
14.913.000
5.202.000
48.430.000
263.000
3.200.000
22.027.000

01

Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета

269.912.000

Укупно за функцију 490:

269.912.000

01
06
15

32.1

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година

2.595.186.000
4.331.000
1.700.000

Свега :

2.601.217.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
512

УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ
Основно истраживање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

17.645.000
3.061.000
70.000
350.000
480.000
1.000
655.000
550.000
4.559.000
5.665.000
60.000
390.000
200.000

01

Извори финансирања за функцију 140:
Приходи из буџета

33.686.000

Укупно за функцију 140:

33.686.000

Извори финансирања за главу 32.1:
Приходи из буџета

33.686.000

Свега за главу 32.1:

33.686.000

140

01

Извори финансирања за раздео 32:
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2.628.872.000
4.331.000
1.700.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 32:

2.634.903.000

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
541

БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште

2.742.100.000
684.200.000
84.500.000
59.000.000
19.500.000
291.584.000
30.000.000
53.243.000
52.190.000
87.718.000
351.988.000
15.300.000
500.000
143.124.000
399.122.000
15.577.000
1.000

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

5.029.647.000

Укупно за функцију 360:

5.029.647.000

Извори финансирања :
Приходи из буџета

5.029.647.000

Свега :

5.029.647.000

360

01

33.1

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
512
515

УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА НАЦИОНАЛНУ
БЕЗБЕДНОСТ
Високо образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

10.800.000
1.950.000
460.000
600.000
500.000
4.930.000
1.150.000
2.900.000
400.000
2.200.000
5.200.000
100.000
4.040.000
1.000.000

01

Извори финансирања за функцију 940:
Приходи из буџета

36.230.000

Укупно за функцију 940:

36.230.000

Извори финансирања за главу 33.1:
Приходи из буџета

36.230.000

Свега за главу 33.1:

36.230.000

940

01

01

110

7

Укупна средства

Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година

33

34

ОПИС

Извори финансирања за раздео 33:
Приходи из буџета

5.065.877.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 33:

5.065.877.000

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
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7

8

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
483

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова

67.005.000
11.995.000
250.000
600.000
1.800.000
230.000
1.000.000
231.000
1.213.000
790.000
1.000

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

85.115.000

Укупно за функцију 110:

85.115.000

Извори финансирања за раздео 34:
Приходи из буџета

85.115.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 34:

85.115.000

01

35
130
411
412
413
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
512
515

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Свега :

2602
1323

424
462

1324

424
462

01
06
56

492.339.000
88.130.000
1.896.000
17.950.000
1.950.000
59.078.000
9.700.000
21.925.000
329.550.000
4.350.000
16.058.000
29.700.000
500.000
1.000
864.000
5.300.000
1.079.291.000

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Прекогранична сарадња
Југоисточна Европа ЈИЕ 2013-„MMWD- Израда
миграционог рада за развој - средства политика за
стратешко планирање у регији и градовима Југоисточне
Европе”
Специјализоване услуге
Дотације међународним организацијама

5.276.000
2.500.000

Свега за пројекат 1323:

7.776.000

Југоисточна Европа ЈИЕ 2013-„SEEMIG- Управљање
миграцијама и њени ефекти у Југоисточној Европи транснационалне акције ка стратегији заснованој на
доказима”
Специјализоване услуге
Дотације међународним организацијама

10.800.000
4.500.000

Свега за пројекат 1324:

15.300.000

Свега за програм 2602:

23.076.000

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за раздео 35:

881.227.000
205.064.000
16.076.000
1.102.367.000
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Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Финансијска помоћ ЕУ
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 35:

36
410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483
511
512
515

2602
1321

422
423

1322

422
423

01
06
56

37
410
411
412
413
414

1.102.367.000

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

529.302.000
93.023.000
5.000.000
1.300.000
18.700.000
2.000.000
70.000.000
16.652.000
26.490.000
6.946.000
11.050.000
24.000.000
50.000.000
2.000.000
1.000.000
14.000.000
83.686.000
2.000.000

Свега :

957.149.000

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Прекогранична сарадња
Југоисточна Европа ЈИЕ 2013-„ORIENTGATE Структурисана мрежа за интеграцију климатског знања у
политику и територијално планирање”
Трошкови путовања
Услуге по уговору

2.376.000
43.016.000

Свега за пројекат 1321:

45.392.000

Југоисточна Европа ЈИЕ 2013-„SEERISK- Заједничко
управљање ванредним ситуацијама-процена ризика и
спремности у Дунавском макро-региону”
Трошкови путовања
Услуге по уговору

950.000
19.347.000

Свега за пројекат 1322:

20.297.000

Свега за програм 2602:

65.689.000

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 410:

01
06
56

881.227.000
205.064.000
16.076.000

Извори финансирања за раздео 36:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Финансијска помоћ ЕУ

947.440.000
22.538.000
52.860.000
1.022.838.000
947.440.000
22.538.000
52.860.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 36:

1.022.838.000

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

2.420.504.000
437.744.000
62.000
18.769.000
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415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01
05

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља

4.242.082.000
208.210.000

Укупно за функцију 410:

4.450.292.000

Извори финансирања за раздео 37:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља

4.242.082.000
208.210.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 37:

4.450.292.000

01
05

38

114.225.000
30.000.000
386.832.000
40.903.000
555.426.000
8.000.000
96.722.000
123.705.000
6.708.000
1.000
53.335.000
121.356.000
36.000.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
512

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

20.410.000
3.525.000
25.000
70.000
510.000
45.000
6.995.000
751.000
313.000
100.000
776.000
585.000
137.000
50.000
534.000

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

34.826.000

Укупно за функцију 410:

34.826.000

Извори финансирања за раздео 38:
Приходи из буџета

34.826.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 38:

34.826.000

410

01

39
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

110.722.000
19.880.000
550.000
700.000
4.000.000
600.000
38.760.000
1.900.000
9.550.000
4.000.000
28.200.000
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8

512
515

Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Део средстава ове апропријације у износу од 341.000.000
динара намењен је за капитално одржавање објеката у
својини Републике Србије, а распоред и коришћење
средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту
Владе
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

589.265.000

Укупно за функцију 130:

589.265.000

Извори финансирања за раздео 39:
Приходи из буџета

589.265.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 39:

589.265.000

01

40

4.350.000
4.000.000
3.053.000
356.000.000

2.000.000
1.000.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483

ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
Одбрана некласификована на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

12.000.000
2.150.000
20.000
60.000
300.000
81.000
1.170.000
688.000
270.000
260.000
400.000
250.000
1.000

01

Извори финансирања за функцију 250:
Приходи из буџета

17.650.000

Укупно за функцију 250:

17.650.000

Извори финансирања за раздео 40:
Приходи из буџета

17.650.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 40:

17.650.000

250

01

41

512

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

01
06
15

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година

130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
485

105.723.000
18.925.000
324.000
1.000.000
4.431.000
498.000
9.142.000
12.488.000
15.087.000
130.000
505.000
3.000.000
201.000
120.000
10.108.000
161.890.000
19.784.000
8.000
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01
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15

42
410
0901
0001
411
412
414
415
421
422
423

0002
411
412
415
421
422

0003
462

0004
411
412
413
414
415
416
421
423
425
426
482
483
512

01

01

43
140
411

ОПИС

Укупна средства

7

8

Укупно за функцију 130:

181.682.000

Извори финансирања за раздео 41:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Неутрошена средства од донација из претходних година

161.890.000
19.784.000
8.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 41:

181.682.000

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Спровођење међународних уговора о социјалном
осигурању
Разговори са органима за везу држава уговорница у
области социјалног осигурања
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

11.340.000
2.063.000
507.000
143.000
3.000
766.000
1.033.000

Свега за пројекат 0001:

15.855.000

Међународни саветодавни разговори са странкама
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања

900.000
200.000
45.000
3.000
534.000

Свега за пројекат 0002:

1.682.000

Сарадња са међународним институцијама у области
социјалног осигурања
Дотације међународним организацијама

1.150.000

Свега за пројекат 0003:

1.150.000

Администрација
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

3.660.000
687.000
122.000
81.000
152.000
51.000
824.000
869.000
150.000
450.000
30.000
1.000
70.000

Свега за пројекат 0004:

7.147.000

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

25.834.000

Укупно за функцију 410:

25.834.000

Извори финансирања за раздео 42:
Приходи из буџета

25.834.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 42:

25.834.000

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Основно истраживање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

144.434.000
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425
426
472
482
512

Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Средства ове апропријације у износу од 10.000.000 динара
намењена су за Програм утврђивања цивилних жртава у
Војводини током и после Другог светског рата (1941. - 1948.
године)
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

9.600.000
9.550.000
215.195.000
1.200.000
2.000.000

01
04
07
08
09

Извори финансирања за функцију 140:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине

448.955.000
32.250.000
6.000.000
2.000.000
1.200.000

Укупно за функцију 140:

490.405.000

Извори финансирања за раздео 43:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине

448.955.000
32.250.000
6.000.000
2.000.000
1.200.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 43:

490.405.000

01
04
07
08
09

44
410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
462
482
483

2601
1301
423
485

01
56

25.864.000
3.800.000
6.000.000
52.950.000
1.300.000
7.712.000
10.800.000

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

34.900.000
6.605.000
300.000
500.000
1.200.000
160.000
4.663.000
3.007.000
8.130.000
50.000
605.000
900.000
1.000
50.000
1.000

Свега :

61.072.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Реформа јавне управе
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

60.588.000
594.000

Свега за пројекат 1301:

61.182.000

Свега за програм 2601:

61.182.000

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

68.794.000
53.460.000
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Укупно за функцију 410:
01
56

Извори финансирања за раздео 44:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 44:

45

122.254.000
68.794.000
53.460.000
122.254.000

512

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

144.365.000

Укупно за функцију 410:

144.365.000

Извори финансирања за раздео 45:
Приходи из буџета

144.365.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 45:

144.365.000

410
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
485

01

46
440
411
412
414
415
416
421

422

423

425
426

482
483
512

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Рударство, производња и изградња
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Део средстава ове апропријације у износу од 11.642.400
динара намењен је за реализацију пројекта "Израда геолошке
карте терена Либије", а коришћење ће се вршити по посебном
акту Владе
Трошкови путовања
Део средстава ове апропријације у износу од 6.213.240
динара намењен је за реализацију пројекта "Израда геолошке
карте терена Либије", а коришћење ће се вршити по посебном
акту Владе
Услуге по уговору
Део средстава ове апропријације у износу од 24.848.090
динара намењен је за реализацију пројекта "Израда геолошке
карте терена Либије", а коришћење ће се вршити по посебном
акту Владе
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Део средстава ове апропријације у износу од 594.000 динара
намењен је за реализацију пројекта "Израда геолошке карте
терена Либије", а коришћење ће се вршити по посебном акту
Владе
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

86.300.000
15.800.000
300.000
950.000
3.000.000
70.000
22.480.000
800.000
4.940.000
5.600.000
2.975.000
350.000
150.000
150.000
500.000

156.000.000
27.500.000
1.530.000
7.140.000
500.000
26.967.000

18.713.000

31.848.000

4.000.000
9.594.000

1.000.000
5.000.000
9.794.000
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47
70
1002
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411
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463
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483
511
512

2601
1202
463

1304
423
485

01
06
08
09
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Укупна средства

7

8

Део средстава ове апропријације у износу од 594.000 динара
намењен је за реализацију пројекта "Израда геолошке карте
терена Либије", а коришћење ће се вршити по посебном акту
Владе
Нематеријална имовина
Део средстава ове апропријације у износу од 1.188.000
динара намењен је за реализацију пројекта "Израда геолошке
карте терена Либије", а коришћење ће се вршити по посебном
акту Владе

2.688.000

Извори финансирања за функцију 440:
Приходи из буџета

302.274.000

Укупно за функцију 440:

302.274.000

Извори финансирања за раздео 46:
Приходи из буџета

302.274.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 46:

302.274.000

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Координисано управљање миграцијама
Подршка присилним мигрантима и унапређење система
управљања миграцијама
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

71.040.000
12.716.000
405.000
1.515.000
3.500.000
200.000
16.050.000
6.807.000
30.235.000
925.000
5.934.000
10.705.000
11.110.000
350.000.000
1.026.408.000
13.130.000
1.000.000
2.000
89.000.000
2.900.000

Свега за пројекат 0001:

1.653.582.000

Свега за програм 1002:

1.653.582.000

Прва компонента инструмента за претприступну помоћ
ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција
Подршка за унапређење животних услова присилних
миграната и за затварање колективних центара
Трансфери осталим нивоима власти

71.280.000

Свега за пројекат 1202:

71.280.000

Сектор унутрашњих послова
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

47.995.000
475.000

Свега за пројекат 1304:

48.470.000

Свега за програм 2601:

119.750.000

Извори финансирања за функцију 70:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине

1.696.688.000
18.500.000
1.000.000
10.000.000
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7

8

Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 70:

110
1003
0001
421
422
423
424
426
472
481
512

01

01
06
08
09
15
56

48

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Комисија за нестала лица
Реализација обавеза које проистичу из потписаних
међународних уговора у овој области
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема

2.000.000
45.144.000
1.773.332.000

808.000
2.692.000
6.165.000
5.666.000
606.000
4.540.000
6.165.000
606.000

Свега за пројекат 0001:

27.248.000

Свега за програм 1003:

27.248.000

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

27.248.000

Укупно за функцију 110:

27.248.000

Извори финансирања за раздео 47:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и појединаца
Примања од продаје нефинансијске имовине
Неутрошена средства од донација из претходних година
Финансијска помоћ ЕУ

1.723.936.000
18.500.000
1.000.000
10.000.000
2.000.000
45.144.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 47:

1.800.580.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
481
482
483
512

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

121.500.000
21.679.000
550.000
3.300.000
3.700.000
300.000
9.250.000
3.206.000
26.467.000
850.000
2.400.000
1.000.000
80.000
500.000
700.000

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

195.482.000

Укупно за функцију 360:

195.482.000

Извори финансирања за раздео 48:
Приходи из буџета

195.482.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 48:

195.482.000

360

01

49
450
411
412
413
414

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Саобраћај
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

42.768.000
7.655.000
120.000
900.000
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512

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета

64.246.000

Укупно за функцију 450:

64.246.000

Извори финансирања за раздео 49:
Приходи из буџета

64.246.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 49:

64.246.000

01

50

1.562.000
150.000
1.740.000
2.740.000
3.500.000
400.000
2.360.000
150.000
1.000
200.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ
СПОРОВА
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

19.125.000

Укупно за функцију 410:

19.125.000

Извори финансирања за раздео 50:
Приходи из буџета

19.125.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 50:

19.125.000

410

01

51
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
511
512

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ
ОРГАНА
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

9.600.000
1.718.000
40.000
150.000
240.000
1.000
900.000
300.000
5.525.000
10.000
150.000
450.000
30.000
10.000
1.000

696.354.000
124.647.000
4.700.000
3.771.000
44.880.000
5.500.000
850.000.000
734.000
257.520.000
3.576.000
376.300.000
529.000.000
12.000.000
19.500.000
30.588.000
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7
Нематеријална имовина
Део средстава ове апропријације у износу од 1.299.616.000
динара намењен je за набавку софтверских лиценци

Укупна средства
8
1.319.616.000

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

4.278.686.000

Укупно за функцију 130:

4.278.686.000

Извори финансирања за раздео 51:
Приходи из буџета

4.278.686.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 51:

4.278.686.000

УПРАВНИ ОКРУЗИ
52.1
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

18.180.000

Укупно за функцију 130:

18.180.000

Извори финансирања за главу 52.1:
Приходи из буџета

18.180.000

Свега за главу 52.1:

18.180.000

130

01

52.2

7.510.000
1.343.000
20.000
70.000
300.000
90.000
7.177.000
250.000
450.000
250.000
600.000
40.000
80.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

СРЕДЊOБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

18.632.000

Укупно за функцију 130:

18.632.000

Извори финансирања за главу 52.2:
Приходи из буџета

18.632.000

Свега за главу 52.2:

18.632.000

130

01

52.3
130
411
412

СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

7.550.000
1.352.000
8.000
1.000
250.000
60.000
3.000.000
500.000
650.000
2.730.000
1.000.000
30.000
1.000
1.500.000

7.446.000
1.333.000
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413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
482
483
512

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

18.662.000

Укупно за функцију 130:

18.662.000

Извори финансирања за главу 52.3:
Приходи из буџета

18.662.000

Свега за главу 52.3:

18.662.000

01

52.4

50.000
31.000
250.000
50.000
2.500.000
560.000
730.000
60.000
3.776.000
1.530.000
30.000
65.000
1.000
250.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
515

ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

17.134.000

Укупно за функцију 130:

17.134.000

Извори финансирања за главу 52.4:
Приходи из буџета

17.134.000

Свега за главу 52.4:

17.134.000

130

01

52.5
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
515

ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:

9.200.000
1.764.000
80.000
50.000
900.000
1.000
2.105.000
278.000
335.000
239.000
1.991.000
40.000
150.000
1.000

7.697.000
1.378.000
63.000
150.000
350.000
50.000
4.130.000
425.000
680.000
400.000
1.280.000
35.000
200.000
150.000
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8

Приходи из буџета

16.988.000

Укупно за функцију 130:

16.988.000

Извори финансирања за главу 52.5:
Приходи из буџета

16.988.000

Свега за главу 52.5:

16.988.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

12.025.000

Укупно за функцију 130:

12.025.000

Извори финансирања за главу 52.6:
Приходи из буџета

12.025.000

Свега за главу 52.6:

12.025.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

12.000.000
2.160.000
1.000
300.000
1.000.000
150.000
3.274.000
484.000
720.000
430.000
1.043.000
30.000
1.000
450.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

22.043.000

Укупно за функцију 130:

22.043.000

Извори финансирања за главу 52.7:
Приходи из буџета

22.043.000

Свега за главу 52.7:

22.043.000

130

01

52.7
130

01

52.8
130
411
412
413
414
415
416
421

МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

7.400.000
1.328.000
1.000
30.000
200.000
1.000
1.688.000
70.000
200.000
362.000
610.000
34.000
1.000
100.000

7.081.000
1.267.000
55.000
1.000
120.000
1.000
1.697.000
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Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

11.296.000

Укупно за функцију 130:

11.296.000

Извори финансирања за главу 52.8:
Приходи из буџета

11.296.000

Свега за главу 52.8:

11.296.000

52.9

99.000
55.000
140.000
750.000
30.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

19.655.000

Укупно за функцију 130:

19.655.000

Извори финансирања за главу 52.9:
Приходи из буџета

19.655.000

Свега за главу 52.9:

19.655.000

130

01

52.10

8.400.000
1.504.000
32.000
40.000
303.000
52.000
2.650.000
200.000
3.550.000
1.340.000
1.403.000
30.000
1.000
150.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

16.219.000

Укупно за функцију 130:

16.219.000

Извори финансирања за главу 52.10:
Приходи из буџета

16.219.000

Свега за главу 52.10:

16.219.000

130

01

130

Укупна средства

422
423
425
426
512

01

52.11

ОПИС

БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге

7.259.000
1.300.000
15.000
1.000
400.000
95.000
3.659.000
45.000
900.000
1.600.000
724.000
20.000
1.000
200.000
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Укупна средства

7

8

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

13.808.000

Укупно за функцију 130:

13.808.000

Извори финансирања за главу 52.11:
Приходи из буџета

13.808.000

Свега за главу 52.11:

13.808.000

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

11.590.000
2.088.000
20.000
431.000
60.000
4.300.000
190.000
1.060.000
100.000
720.000
20.000
1.000
100.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

20.680.000

Укупно за функцију 130:

20.680.000

Извори финансирања за главу 52.12:
Приходи из буџета

20.680.000

Свега за главу 52.12:

20.680.000

01

52.12
130

01

52.13

7.833.000
1.402.000
45.000
180.000
1.000
2.797.000
90.000
220.000
300.000
700.000
40.000
200.000

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512

ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

21.296.000

Укупно за функцију 130:

21.296.000

130

Извори финансирања за главу 52.13:

7.150.000
1.281.000
50.000
200.000
1.000
5.920.000
250.000
2.530.000
70.000
940.000
2.263.000
40.000
1.000
600.000

- 164 Раздео Глава
1

2

Функција

Програм

Пројекат

3

4

5

Економска
класификација
6
01

52.14

ОПИС

Укупна средства

7

8

Приходи из буџета

21.296.000

Свега за главу 52.13:

21.296.000

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

11.516.000

Укупно за функцију 130:

11.516.000

Извори финансирања за главу 52.14:
Приходи из буџета

11.516.000

Свега за главу 52.14:

11.516.000

130

01

52.15

5.665.000
1.015.000
1.000
80.000
60.000
3.000.000
200.000
300.000
400.000
700.000
2.000
93.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

18.085.000

Укупно за функцију 130:

18.085.000

Извори финансирања за главу 52.15:
Приходи из буџета

18.085.000

Свега за главу 52.15:

18.085.000

ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

13.276.000
2.376.000
100.000
1.217.000
151.000
14.465.000
160.000
490.000
663.000
2.440.000
25.000
500.000

130

01

52.16
130
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

8.202.000
1.480.000
15.000
185.000
220.000
1.000
5.600.000
180.000
720.000
280.000
1.000.000
1.000
1.000
200.000
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7

8

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

35.863.000

Укупно за функцију 130:

35.863.000

Извори финансирања за главу 52.16:
Приходи из буџета

35.863.000

Свега за главу 52.16:

35.863.000

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

16.763.000

Укупно за функцију 130:

16.763.000

Извори финансирања за главу 52.17:
Приходи из буџета

16.763.000

Свега за главу 52.17:

16.763.000

411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
483
512

РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

11.459.000
2.051.000
48.000
100.000
400.000
9.417.000
150.000
400.000
1.400.000
2.050.000
1.000
250.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

27.726.000

Укупно за функцију 130:

27.726.000

Извори финансирања за главу 52.18:
Приходи из буџета

27.726.000

Свега за главу 52.18:

27.726.000

130

01

52.18
130

01

52.19
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

7.439.000
1.331.000
100.000
390.000
52.000
4.310.000
250.000
450.000
720.000
1.500.000
120.000
1.000
100.000

7.890.000
1.413.000
56.000
3.000
320.000
90.000
2.896.000
230.000
372.000
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425
426
482
512

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

250.000
1.140.000
40.000
110.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

14.810.000

Укупно за функцију 130:

14.810.000

Извори финансирања за главу 52.19:
Приходи из буџета

14.810.000

Свега за главу 52.19:

14.810.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

13.103.000
2.346.000
50.000
50.000
580.000
150.000
7.270.000
250.000
1.150.000
712.000
1.936.000
40.000
1.000
2.300.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

29.938.000

Укупно за функцију 130:

29.938.000

Извори финансирања за главу 52.20:
Приходи из буџета

29.938.000

Свега за главу 52.20:

29.938.000

01

52.20
130

01

52.21
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

11.281.000

Укупно за функцију 130:

11.281.000

Извори финансирања за главу 52.21:
Приходи из буџета

11.281.000

Свега за главу 52.21:

11.281.000

130

01

52.22
130
411

ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.482.000
1.161.000
25.000
150.000
250.000
1.000
1.420.000
180.000
310.000
350.000
800.000
1.000
1.000
150.000

6.680.000
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412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

14.413.000

Укупно за функцију 130:

14.413.000

Извори финансирања за главу 52.22:
Приходи из буџета

14.413.000

Свега за главу 52.22:

14.413.000

01

52.23

1.199.000
36.000
31.000
330.000
67.000
3.150.000
300.000
550.000
500.000
1.000.000
70.000
500.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483
512

ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

14.356.000

Укупно за функцију 130:

14.356.000

Извори финансирања за главу 52.23:
Приходи из буџета

14.356.000

Свега за главу 52.23:

14.356.000

130

01

52.24

6.550.000
1.185.000
57.000
25.000
165.000
40.000
4.950.000
160.000
90.000
290.000
800.000
42.000
1.000
1.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482

ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

12.595.000

Укупно за функцију 130:

12.595.000

Извори финансирања за главу 52.24:
Приходи из буџета

12.595.000

130

01

6.938.000
1.517.000
48.000
50.000
180.000
1.000
2.000.000
400.000
400.000
460.000
600.000
1.000
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Свега за главу 52.24:

12.595.000

411
412
414
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512

КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

10.544.000
1.891.000
175.000
90.000
1.600.000
210.000
900.000
205.000
1.350.000
1.000.000
100.000
1.000
870.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

18.936.000

Укупно за функцију 130:

18.936.000

Извори финансирања за главу 52.25:
Приходи из буџета

18.936.000

Свега за главу 52.25:

18.936.000

52.25
130

01

52.26
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
512

ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

2.650.000
552.000
35.000
3.000
200.000
1.000
400.000
100.000
661.000
1.000
150.000
820.000
1.000
148.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

5.722.000

Укупно за функцију 130:

5.722.000

Извори финансирања за главу 52.26:
Приходи из буџета

5.722.000

Свега за главу 52.26:

5.722.000

411
412
421
422
423
425
426
512

ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема

3.213.000
595.000
720.000
300.000
240.000
210.000
532.000
60.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

5.870.000

Укупно за функцију 130:

5.870.000

130

01

52.27
130

Извори финансирања за главу 52.27:
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Приходи из буџета

5.870.000

Свега за главу 52.27:

5.870.000

411
412
413
415
416
421
422
423
425
426
482
512

КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема

8.620.000
1.553.000
1.000
252.000
1.000
560.000
165.000
380.000
115.000
855.000
1.000
99.000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

12.602.000

Укупно за функцију 130:

12.602.000

Извори финансирања за главу 52.28:
Приходи из буџета

12.602.000

Свега за главу 52.28:

12.602.000

52.28
130

01

52.29
411
412
415
421
422
423
425
426

КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

10.999.000

Укупно за функцију 130:

10.999.000

Извори финансирања за главу 52.29:
Приходи из буџета

10.999.000

Свега за главу 52.29:

10.999.000

130

01

01

53
490
1509
0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

7.680.000
1.440.000
300.000
600.000
140.000
196.000
226.000
417.000

Извори финансирања за раздео 52:
Приходи из буџета

488.093.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 52:

488.093.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Економски послови некласификовани на другом месту
Осигурање стабилности тржишта
Обезбеђење функционалног јединства између
стратешких и стабилизационих робних резерви
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

100.645.000
18.039.000
500.000
601.000
5.660.000
1.000.000
428.180.000
9.700.000
24.701.000
7.050.000
78.975.000
6.035.000
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7

8

Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Робне резерве
Отплата главнице домаћим кредиторима

118.000.000
400.000
2.000
218.500.000
3.505.000
1.879.728.000
65.000.000

Свега за пројекат 0001:

2.966.221.000

Довођење складишних капацитета РДРР на оптимални
ниво
Зграде и грађевински објекти

108.000.000

Свега за пројекат 0002:

108.000.000

Свега за програм 1509:

3.074.221.000

Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета

3.074.221.000

Укупно за функцију 490:

3.074.221.000

Извори финансирања за раздео 53:
Приходи из буџета

3.074.221.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 53:

3.074.221.000

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
512
515

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ УДЕСА И ОЗБИЉНИХ
НЕЗГОДА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

18.600.000
3.300.000
60.000
55.000
400.000
1.000
5.030.000
3.250.000
16.550.000
50.000
2.550.000
100.000
8.700.000
500.000

01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

59.146.000

Укупно за функцију 160:

59.146.000

Извори финансирања за раздео 54:
Приходи из буџета

59.146.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 54:

59.146.000

160

01
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06исправка, 101/07 и 99/10) утврђује се основица за обрачун и исплату плата за
државне службенике и намештенике од плате за децембар 2013. године у нето
износу од 18.906,90 динара са припадајућим порезом и доприносима за
обавезно социјално осигурање.
Од плате за април 2014. године, основица за обрачун и исплату плата за
државне службенике и намештенике повећаће се за 0,5%.
Од плате за октобар 2014. године, основица за обрачун и исплату плата
за државне службенике и намештенике ускладиће се са фискалним правилом
дефинисаним у Закону о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка).
На основу члана 37. Закона о судијама („Службени гласник РС”,
бр. 116/08, 58/09-УС, 104/09, 101/10, 8/12-УС, 121/12 и 124/12-УС) и члана 69.
Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10,
78/11, 101/11, 38/12-УС и 101/12), утврђује се основица за обрачун и исплату
плата судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца од плате за
децембар 2013. године у нето износу од 32.986,04 динара са припадајућим
порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.
Од плате за април 2014. године основица за обрачун и исплату плата
судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца повећаће се за 0,5%.
Од плате за октобар 2014. године основица за обрачун и исплату плата
судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца ускладиће се са
фискалним правилом дефинисаним у Закону о буџетском систему.
У 2014. години основица из ст. 4, 5. и 6. овог члана у делу који се односи
на судије исплаћиваће се: 70% из извора 01 - Приходи из буџета, а 30% из
извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника - судске таксе које
припадају правосудним органима.
На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС”, бр. 109/07, 99/11 и 18/13-УС), утврђује се основица за обрачун и
исплату плата председника и судија Уставног суда од плате за децембар 2013.
године у нето износу од 32.986,04 динара са припадајућим порезом и
доприносима за обавезно социјално осигурање.
Од плате за април 2014. године основица за обрачун и исплату плата
председника и судија Уставног суда повећаће се за 0,5%.
Од плате за октобар 2014. године основица за обрачун и исплату плата
председника и судија Уставног суда ускладиће се са фискалним правилом
дефинисаним у Закону о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка).
Висину основице из ст. 2, 3, 5, 6, 9. и 10. овог члана утврђује Влада
својим актом који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Члан 9.
На основу члана 16. Закона о платама државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06исправка, 101/07 и 99/10), изузетно у 2014. години, могуће је напредовање
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државних службеника у државном органу.
Члан 10.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се
сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци
буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и
приливе из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том
основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.
Члан 11.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава
из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих
прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од
одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења
одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете
обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену
прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.
Члан 12.
Директни корисници средстава буџета Републике Србије пре
најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13 и 63/13-исправка) у систему извршења буџета морају да пријаве
преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.
Члан 13.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских
средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и
одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу
сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и
по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише
рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Уколико корисници средстава буџета Републике Србије у извршавању
расхода и издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, Влада,
на предлог министарства надлежног за послове финансија, доноси одлуку о
обустави извршавања осталих апропријација утврђених овим законом за тог
корисника.
Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању
расхода и издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана,
министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос
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дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа.
Приоритет у извршавању обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије”
имају обавезе према извођачима радова, и то у роковима утврђеним законом
који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Уколико Јавно предузеће „Путеви Србије” поступи супротно ставу 5. овог
члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити
пренос средстава по основу субвенција намењених овом јавном предузећу или
ће се та средства усмерити у плаћање обавеза из става 5. овог члана.
Јавно предузеће „Путеви Србије” има обавезу да у року од пет радних
дана од дана почетка примене свог финансијског плана, исти достави
Министарству финансија - Управи за трезор.
Члан 14.
Поштовање приоритета у извршавању расхода и издатака и спровођење
других мера за побољшање финансијске дисциплине пратиће се на основу
месечног извештавања о стању доцњи (доспеле, а неизмирене обавезе) од
стране корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за
обавезно социјално осигурање и Јавног предузећа „Путеви Србије”.
Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин и
садржај месечног извештавања из става 1. овог члана.
Уколико јединице локалне самоуправе не извештавају о доцњама, у
складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о
планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним
расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
број 79/11), министар надлежан за послове финансија привремено ће
обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије,
односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа.
Члан 15.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач
Република Србија, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске
године део од најмање 50% добити, а јавне агенције 100% добити, односно
вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2013. годину уплате у
буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно
за послове финансија.
Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима
Република Србија има учешће у власништву дужна су да најкасније до 30.
новембра текуће буџетске године у буџет Републике Србије уплате најмање
50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2013. годину који у складу
са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији као
члану друштва, а према динамици коју одреди министарство надлежно за
послове финансија.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, обавезу по основу уплате добити нема
субјекат из става 1. овог члана који, уз сагласност Владе, донесе одлуку да из
добити повећа капитал, односно привредно друштво из става 2. овог члана које
донесе одлуку да остварену добит не распоређује, а расположива ликвидна
средства употреби за финансирање инвестиција.
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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 и 63/13-исправка), у буџетској 2014. години неће се вршити обрачун
и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне
кориснике средстава буџета Републике Србије, буџета локалне власти и
организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за
запослене који су то право стекли у 2014. години.
У 2014. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника
буџетских средстава овог члана 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.).
Посебни додаци на плате утврђени актом надлежног органа намењени
материјалном побољшању запослених у појединим државним органима
исплаћиваће се до дана почетка примене прописа којим ће се уредити
уједначавање нивоа зарада у јавном сектору, а најкасније за месец јун 2014.
године.
Уколико јединице локалне самоуправе не обезбеде у буџету и не
исплате јубиларне награде запосленима у основној и средњој школи који то
право стичу у 2014. години, министар надлежан за послове финансија, на
предлог министарства надлежног за послове образовања, привремено ће
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.
Члан 17.
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и
привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2014.
години.
Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да
преиспитају потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради
смањења издатака по овом основу, и у том циљу иницирају измене закона,
других прописа, општих и других аката којима је уређено плаћање ових
накнада.
Плаћање накнада из става 1. овог члана и мерила за утврђивање
њихове висине уредиће се посебним законом најкасније до 30. јуна 2014.
године.
Члан 18.
Директни и индиректни корисници буџета Републике Србије, буџета
локалне власти, осим јавних предузећа која су индиректни корисници буџета
локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, који користе
пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних
средстава, намирују само трошкове по том основу.
Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање сталних трошкова
није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља
јавним средствима врши плаћање, а затим директни, односно индиректни
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расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања
расхода у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка).
Директни и индиректни корисници буџетских средстава буџета
Републике Србије користе пословни простор из става 1. овог члана, према
плану коришћења који доноси Влада.
Члан 19.
Други корисници који користе пословни простор и покретне ствари којима
управљају директни или индиректни корисници буџета Републике Србије,
плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања,
односно закупа, у складу са критеријумима које прописује Влада.
Члан 20.
Изузетно, Влада може да одлучи о отпису, односно претварању
појединих доспелих потраживања Републике Србије насталих по основу
позајмица из буџета Републике Србије, у капитал дужника - правног лица, а на
основу критеријума које утврђује министарство надлежно за послове финансија
и након прибављене сагласности Народне скупштине.
Члан 21.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години
обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет
капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за
рад.
Члан 22.
Расходи и издаци органа и организација Републике Србије извршаваће
се преко консолидованог рачуна трезора Републике Србије, који ће обављати
контролу тих расхода и издатака, у односу на утврђене апропријације и
одобравати плаћања на терет буџетских средстава.
Члан 23.
За послове који се у складу са Законом о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12-УС),
врше као поверени, средства се усмеравају са економске класификације 463 Трансфери осталим нивоима власти.
Члан 24.
Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за
реализацију пројеката Националног инвестиционог плана, Влада доноси на
предлог министарства које обавља послове државне управе који се односе на
Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката
Националног инвестиционог плана до њиховог окончања.
Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру
Раздела 19 - Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе може се
распоредити, односно пренети другом директном буџетском кориснику за
реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана из
надлежности тог буџетског корисника.
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износ апропријације 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из
средстава Националног инвестиционог плана у оквиру Раздела 19 Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, а пренета средства
исказују се на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из
средстава Националног инвестиционог плана у оквиру раздела директног
буџетског корисника коме је тај део средстава пренет.
Средства за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана
распоређена у оквиру Раздела 19 - Министарство регионалног развоја и
локалне самоуправе која се актом Владе из става 1. овог члана распореде,
односно пренесу за надлежност у области цркава и верских заједница
Канцеларији за сарадњу с црквама и верским заједницама за реализацију
пројеката Националног инвестиционог плана, извршаваће се преко
апропријације 489 - Расходи који се финансирају из средстава за реализацију
Националног инвестиционог плана, за чији износ ће се умањити износ
апропријације 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава
Националног инвестиционог плана у оквиру Раздела 19 - Министарство
регионалног развоја и локалне самоуправе.
Средства из става 4. овог члана преносе се инвеститорима - црквама и
верским заједницама.
Члан 25.
Налог за извршење укупних издатака за реализацију Националног
инвестиционог плана заједнички издају функционер у чијем је разделу, према
акту Владе из члана 24. став 1. овог закона, пројекат који се реализује и
министар задужен за Национални инвестициони план и реализацију започетих
пројеката Националног инвестиционог плана до њиховог окончања.
Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 24.
став 1. овог закона, пројекат који се реализује и министар задужен за
Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката
Националног инвестиционог плана до њиховог окончања, заједнички су
одговорни за издавање налога за плаћање и за извршавање издатака
намењених за реализацију Националног инвестиционог плана.
За средства Националног инвестиционог плана у оквиру Раздела 19 Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе која предлаже
министарство које обавља послове државне управе који се односе на
Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката
Националног инвестиционог плана до њиховог окончања, као и за средства
намењена за започете пројекте на територији Аутономне покрајине Војводине,
налогодавац је министар задужен за Национални инвестициони план.
Извршена средства из става 3. овог члана намењена за започете
пројекте на територији Аутономне покрајине Војводине, евидентирају се у
буџету Републике Србије као извршени издаци буџету Аутономне покрајине
Војводине. Ова средства извршаваће се преносом буџету Аутономне покрајине
Војводине према динамици коју одређују министар задужен за Национални
инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног
инвестиционог плана до њиховог окончања.
Члан 26.
Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за
реализацију
пројеката
инвестиционог
одржавања
и
управљања
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Републике Србије, а на основу иницијативе осталих директних буџетских
корисника према утврђеним приоритетима.
Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру
Раздела 39 - Републичка дирекција за имовину Републике Србије може се
распоредити, односно пренети другом директном буџетском кориснику за
реализацију пројеката инвестиционог одржавања одређених пословних и
стамбених објеката и других непокретности, према утврђеним приоритетима из
надлежности тог буџетског корисника.
У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се
износ апропријације 511 – Зграде и грађевински објекти у оквиру Раздела 39 Републичка дирекција за имовину Републике Србије, а пренета средства
исказују се на апропријацији 511 – Зграде и грађевински објекти у оквиру
раздела директног буџетског корисника коме је тај део средстава пренет.
Члан 27.
Налог за извршење укупних издатака за реализацију пројеката
инвестиционог одржавања и управљања непокретностима заједнички издају
функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 26. став 1. овог
закона, пројекат који се реализује и директора Републичке дирекције за
имовину Републике Србије.
Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 26.
став 1. овог закона, пројекат који се реализује и директор Републичке дирекције
за имовину Републике Србије, заједнички су одговорни за издавање налога за
плаћање и за извршавање издатака намењених за реализацију пројеката
инвестиционог одржавања и управљања непокретностима.
Члан 28.
Извршење расхода за финансирање јавних сервиса обезбеђених на
Разделу Министарства културе и информисања може се вршити ако се донесе
пропис који регулише финансирања јавних сервиса из буџета Републике
Србије.
Неутрошена средства која су планирана овим законом за намене из
става 1. овог члана, односно за претплату јавним сервисима преносе се у
текућу буџетску резерву и не улазе у обрачун максимално могућег износа
средстава текуће буџетске резерве из члана 61. став 14. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и
63/13-исправка).
Члан 29.
Председник Високог савета судства надлежан је за давање налога
пренос средстава која се остваре по основу наплате судских такси
евиденционе рачуне судова, као и за пренос средстава која се остваре
основу судских такси са рачуна буџета на подрачуне судова, а у складу
посебним прописима.

за
на
по
са

Председник Високог савета судства надлежан је и за давање налога за
пренос судовима и осталих средстава, осим средстава за плате запослених у
судовима који су судско особље из Раздела 6 - Судови са рачуна буџета на
подрачуне судова, изузев Врховном касационом суду, Управном суду,
Привредном апелационом суду и Вишем прекршајном суду.
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руководе радом судова из Раздела 6 - Судови.
Изузетно од става 3. овог члана, за издавање налога за плаћања код
јавних набавки која се врше јединствено за судове, надлежан је председник
Високог савета судства.
Члан 30.
Председник Државног већа тужилаца надлежан је за давање налога за
пренос јавним тужилаштвима средстава, осим средстава за плате запослених у
јавним тужилаштвима који су особље у јавном тужилаштву, из Раздела 8 Јавна тужилаштва са рачуна буџета на подрачуне јавних тужилаштава, изузев
Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за ратне злочине и Тужилаштву
за организовани криминал.
Изузетно, председник Државног већа тужилаца надлежан је и за пренос
средства из сопствених прихода на евиденционе рачуне и подрачуне
тужилаштава, а у складу са посебним прописима.
Наредбодавци за издавање налога за плаћања јесу функционери који
руководе јавним тужилаштвима из Раздела 8 - Јавна тужилаштва, осим за
издавање налога за плаћања код јавних набавки које се врше јединствено за
тужилаштва, у ком случају је надлежан председник Државног већа тужилаца.
Члан 31.
Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је за давање
налога за пренос средстава која се остваре по основу наплате судских такси на
евиденционе рачуне правосудних органа, као и за пренос средстава која се
остваре по основу судских такси са рачуна буџета на подрачуне правосудних
органа а у складу са посебним прописима.
Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је и за давање
налога за пренос судовима и јавним тужилаштвима средстава из Раздела 6 Судови и Раздела 8 - Јавна тужилаштва, за извршавање расхода за плате
запослених у судовима и јавним тужилаштвима – судско особље и особље у
јавном тужилаштву са рачуна буџета на подрачуне судова и јавних
тужилаштава осим Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном
апелационом суду, Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за ратне
злочине, Тужилаштву за организовани криминал и Вишем прекршајном суду.
Наредбодавци за издавање налога за плаћање јесу функционери који
руководе радом судова из Раздела 6 - Судови и функционери који руководе
радом тужилаштава из Раздела 8 - Јавна тужилаштва, осим за издавање
налога за плаћање за јавне набавке за пројекте које за судове и јавна
тужилаштва спроводи министарство надлежно за послове правосуђа.
Члан 32.
Изузетно од одредбе члана 37. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), годишњи износ
укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне
самоуправе, у 2014. години утврђује се у укупном износу од 33.307.366.000
динара.
Расподела трансфера из става 1. овог члана вршиће се по следећој
табели:
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у динарима
Р.бр.

Јединица локалне самоуправе

ненаменски трансфер по
јединицама локалне самоуправе

1

Ада

90.676.873

2

Александровац

229.611.327

3

Алексинац

498.167.212

4

Алибунар

175.413.738

5

Апатин

162.829.785

6

Аранђеловац

202.936.559

7

Ариље

8

Бабушница

240.618.064

9

Бајина Башта

136.973.066

10

Баточина

112.099.073

11

Бач

117.262.304

12

Бачка Паланка

204.094.102

13

Бачка Топола

158.418.215

14

Бачки Петровац

116.766.422

15

Бела Паланка

227.942.308

16

Бела Црква

200.444.588

17

Београд

18

Беочин

19

Бечеј

154.626.570

20

Блаце

162.765.657

21

Богатић

339.075.746

22

Бојник

217.399.828

23

Бољевац

205.774.958

24

Бор

226.956.863

25

Босилеград

255.927.649

26

Брус

184.482.099

27

Бујановац

391.927.698

28

Ваљево

388.041.467

29

Варварин

247.601.878

30

Велика Плана

307.501.600

31

Велико Градиште

192.545.052

32

Владимирци

198.117.049

33

Владичин Хан

267.153.627

34

Власотинце

346.808.718

35

Врање

397.630.668

36

Врбас

166.026.404

37

Врњачка Бања

38

Вршац

155.853.801

39

Гаџин Хан

162.442.778

91.032.672

0
48.627.273

88.815.082
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у динарима
Р.бр.

Јединица локалне самоуправе

ненаменски трансфер по
јединицама локалне самоуправе

40

Голубац

176.621.798

41

Горњи Милановац

224.150.456

42

Деспотовац

254.570.880

43

Димитровград

105.353.366

44

Дољевац

194.260.170

45

Жабаљ

180.688.749

46

Жабари

181.542.087

47

Жагубица

266.182.407

48

Житиште

198.882.224

49

Житорађа

218.131.394

50

Зајечар

288.354.282

51

Зрењанин

202.787.952

52

Ивањица

322.897.726

53

Инђија

142.402.405

54

Ириг

55

Јагодина

56

Кањижа

70.777.340

57

Кикинда

181.468.001

58

Кладово

159.156.644

59

Кнић

192.622.590

60

Књажевац

409.681.070

61

Ковачица

225.436.322

62

Ковин

223.438.083

63

Косјерић

64

Коцељева

158.449.034

65

Крагујевац

426.319.343

66

Краљево

746.288.490

67

Крупањ

258.610.783

68

Крушевац

466.901.040

69

Кула

194.909.532

70

Куршумлија

273.765.140

71

Кучево

271.355.853

72

Лајковац

73

Лапово

39.445.348

74

Лебане

315.430.112

75

Лесковац

896.973.298

76

Лозница

516.503.831

77

Лучани

165.996.102

78

Љиг

124.435.131

79

Љубовија

194.959.798

86.050.730
321.660.436

43.072.619

23.463.193
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у динарима
Р.бр.

Јединица локалне самоуправе

ненаменски трансфер по
јединицама локалне самоуправе

80

Мајданпек

219.188.277

81

Мали Зворник

134.654.953

82

Мали Иђош

83

Мало Црниће

208.437.171

84

Медвеђа

206.871.246

85

Мерошина

192.299.179

86

Мионица

158.429.600

87

Неготин

250.069.595

88

Ниш

633.997.549

89

Нова Варош

188.253.034

90

Нова Црња

115.794.170

91

Нови Бечеј

150.062.806

92

Нови Кнежевац

102.015.724

93

Нови Пазар

559.030.639

94

Нови Сад

918.682.241

95

Опово

96

Осечина

175.006.161

97

Оџаци

226.136.696

98

Панчево

84.544.580

96.630.970

83.677.569

99

Параћин

282.823.609

100

Петровац

414.398.661

101

Пећинци

66.755.678

102

Пирот

300.550.163

103

Пландиште

178.921.542

104

Пожаревац

111.620.139

105

Пожега

203.414.788

106

Прешево

388.610.506

107

Прибој

294.491.228

108

Пријепоље

443.912.201

109

Прокупље

338.543.436

110

Ражањ

184.009.348

111

Рача

182.714.590

112

Рашка

196.337.900

113

Рековац

183.485.656

114

Рума

231.215.517

115

Свилајнац

212.912.271

116

Сврљиг

257.113.059

117

Сента

91.930.727

118

Сечањ

128.010.682

119

Сјеница

415.226.768
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у динарима
Р.бр.

Јединица локалне самоуправе

ненаменски трансфер по
јединицама локалне самоуправе

120

Смедерево

371.947.865

121

Смедеревска Паланка

292.954.759

122

Сокобања

157.643.188

123

Сомбор

381.737.563

124

Србобран

125

Сремска Митровица

126

Сремски Карловци

127

Стара Пазова

175.065.415

128

Суботица

240.430.956

129

Сурдулица

238.054.481

130

Темерин

104.794.238

131

Тител

134.820.696

132

Топола

154.656.775

133

Трговиште

205.644.981

134

Трстеник

465.658.366

135

Тутин

446.950.837

136

Ћићевац

107.699.556

137

Ћуприја

194.203.986

138

Уб

139

Ужице

140

Црна Трава

89.166.683

141

Чајетина

75.432.191

142

Чачак

287.670.506

143

Чока

160.771.502

144

Шабац

299.422.232

145

Шид

206.153.535

77.756.702
254.994.496
36.768.320

92.687.064
228.113.946

УКУПНО:

33.307.366.000

Члан 33.
Налоге за извршавање издатака на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохија, који се финансирају из буџета Републике Србије заједнички
издају министар у чијем су разделу обезбеђена средства за те издатке и
министар без портфеља одређен да води Канцеларију за Косово и Метохију.
Члан 34.
Изузетно од одредаба члана 3. овог закона, Влада може да одлучи о
покретању поступка за задуживање и давање гаранција Републике Србије ради
обезбеђивања финансијске стабилности, спречавања наступања или
отклањања последица ванредних околности које могу да угрозе живот и
здравље људи или да проузрокују штету већих размера, одрживости дуга и
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министарства надлежног за послове финансија.
Задуживање и давање гаранција из става 1. овог члана врши се у складу
са поступком који је уређен Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр.
61/05, 107/09 и 78/11).
Члан 35.
Политика Владе везана за социјална давања у 2014. години неће се
мењати у односу на 2013. годину.
Члан 36.
Уколико се у 2014. години приходи организација за обавезно социјално
осигурање, по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, остварују у
мањим износима од износа утврђених њиховим финансијским плановима за
2014. годину, управни одбори ће својим одлукама, на које сагласност даје
Влада, прилагодити расходе смањеним приходима.
Члан 37.
Јединице локалне власти у 2014. години могу планирати укупна средства
потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица
локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу
исплаћених плата у 2013. години, увећаних за 2%, а највише до дозвољеног
нивоа за исплату у складу са чланом 39. Закона о буџету Републике Србије за
2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 114/12 и 59/13), увећаног за 2%.
Уколико јединице локалне власти не планирају у својим одлукама o
буџету за 2014. годину и не извршавају укупна средства за исплату плата на
начин утврђен у ставу 1. овог члана, министар надлежан за послове финансија
обуставиће привремено пренос трансферних средстава из буџета Републике
Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит
предузећа, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из
става 1. овог члана.
Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин и
садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата
из става 2. овог члана.
Члан 38.
У спровођењу одредбе члана 10. став 2. Закона о одређивању
максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник
РС”, број 104/09), Влада ће у 2014. години давати сагласност за повећање броја
запослених у јединицама локалне самоуправе које имају мањи број запослених
на неодређено време од максималног броја, на предлог министарства
надлежног за послове финансија.
Члан 39.
Директни корисници средстава буџета Републике Србије не могу
заснивати радни однос са новим лицима, без сагласности министарства
надлежног за послове финансија.
Индиректни корисници средстава буџета Републике Србије не могу
заснивати радни однос са новим лицима без сагласности министарства
надлежног за послове финансија, а на предлог директног корисника.
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добијање сагласности из ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 40.
У организацијама за обавезно социјално осигурање и здравственим
установама које се финансирају из јавних прихода, радни однос са новим
лицима може се засновати на основу кадровског плана који сачињава надлежно
министарство, уз сагласност министарства надлежног за послове финансија.
Министар надлежан за послове финансија ближе уређује процедуру за
добијање сагласности из става 1. овог члана.
Члан 41.
Директни корисници буџетских средстава су дужни дa министaрству
нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, дoстaвљajу мeсeчнe извeштaje o
рeaлизaциjи пројеката и прoгрaмa који се финансирају из извора финансирања
11 - Примања од иностраних задуживања.
Када су крајњи корисници пројеката и програма, који се финансирају из
пројектних и програмских зајмова, индиректни корисници буџетских средстава и
остали корисници јавних средстава, директни корисници буџетских средстава
задужени за њихово праћење дужни су да достављају извештаје из става 1.
овог члана.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да, у року од шест
месеци од дана ступања на снагу овог закона, повучена средства из пројектних
и програмских зајмова пребаце са рачуна отворених код пословних банака на
девизни рачун Управе за трезор, осим уколико је законом о потврђивању
уговора о зајму утврђено другачије.
Mинистaр нaдлeжaн зa пoслoвe финaнсиja ближе уређује начин и
садржај извештавања о реализацији пројеката и програма из става 1. овог
члана, као и процедуру из става 3. овог члана.
Члан 42.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 92. став 1. и
члану 97. тачка 15. Устава Републике Србије, којима је утврђено да Република
Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе имају буџете у
којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају
њихове надлежности и да Република Србија, између осталог, уређује и
обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике Србије,
утврђених Уставом и законом.
Чланом 99. став 1. тачка 11. Устава Републике Србије утврђено је да
Народна скупштина усваја буџет Републике Србије, на предлог Владе.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА
1. МАКРОЕКОНОМСКЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

ЗА

ИЗРАДУ

БУЏЕТА

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ ЗАСНИВА СЕ НА:
 макроекономским кретањима у периоду јануар – август 2013. године,
 макроекономским пројекцијама за 2014. годину и
 економској и фискалној политици у 2014. години.
1.1. МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-АВГУСТ 2013.
ГОДИНЕ
Макроекономска кретања у периоду јануар-август 2013. године
обележава благи раст привредне активности, убрзање раста извоза,
успоравање раста цена, реални пад зарада, благи пад незапослености, као и
пад реалног промета у трговини на мало.
Табела 1. Основни економски индикатори у периоду јануар-август 2013.
године
I-VIII 2013
I-VIII 2012
Стопе, %
Бруто домаћи производ, реални раст
Индустријска производња, физички обим
Прерађивачка индустрија
Реални промет у трговини на мало
Туризам, ноћења
Вредност изведених грађевинских радова, сталне цене
Обим саобраћајних услуга
Обим телекомуникационих услуга
Потрошачке цене, крај периода
Потрошачке цене, међугодишњи раст
Извоз робе изражен у еврима
Увоз робе изражен у еврима
Просечна реална нето зарада, међугодишња промена
Спољнотрговински дефицит
Дефицит текућег рачуна
Девизне резерве НБС, крај периода
Девизна штедња становништва, крај периода

1

1,4
5,3
4,8
-7,2
1,6
1
-40,9
1
3,0
25,21
2,5
7,3
24,8
3,3
-3,7
Јануар-август 2013
милиони евра
-2.923,8
-954,2
10.689
8.417

1

Податак се односи на период јануар-јун 2013. године.
Извор: РЗС, НБС, НСЗ

Опоравак реалног сектора започет у четвртом кварталу 2012. године
настављен је у 2013. години. Према оцени РЗС, у првом полугодишту 2013.
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првом кварталу је забележен међугодишњи реални раст БДП од 2,7%, а у
другом кварталу од 0,2%, што указује на успоравање привредне активности.
Расту БДП је са производне стране допринео раст индустријске производње,
пре свега прерађивачке индустрије, а са расходне стране раст нето извоза.

Индустријску производњу у 2013. години обележио је наставак
позитивних кретања из последњег квартала 2012. године. У периоду јануаравгуст физички обим индустријске производње је повећан за 5,3% и био је
опредељен растом прерађивачке индустрије од 4,8%, пре свега производње
моторних возила и приколица (повећање око 3 пута). Висок раст производње
капиталних производа (36,1%) значајан је импулс за инвестициону активност.

Ниска агрегатна тражња највише је утицала на пад реалног промета у
трговини на мало за 7,2% у односу на исти период 2012. године. Туристички
промет, мерен бројем ноћења туриста, повећан је за 1,6%. Грађевинска
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реално смањена за 40,9%, док је физички обим саобраћаја повећан за 3%, а
обим телекомуникационих услуга за 25,2%.
Пораст производње пратило је убрзање раста извоза. Извоз је од
почетка године имао високе међугодишње стопе раста (делом и због ниске базе
за поређење). Рекордна вредност извоза достигнута је прво у априлу, а затим и
у јулу (949,8 мил. евра и 1,1 млрд евра, респективно). У периоду јануар-август
извоз је вредео 7 млрд евра, а увоз 9,9 млрд евра (повећање 24,8% и 3,3%,
респективно), уз спољнотрговински дефицит од 2,9 млрд евра (смањење 27%).

Порасту извоза у периоду јануар-август највише је допринео извоз
друмских возила захваљујући експанзивном расту извоза аутомобила
компаније „Фиат аутомобили Србијаˮ (повећање преко 7 пута). Једна трећина
укупно оствареног извоза у овом периоду односи се на извоз петнаест највећих
компанија са суфицитом у спољнотрговинској размени од 812,9 мил. ЕУР.
Табела 2. Највећи извозници у периоду јануар-август 2013. године, у
мил.ЕУР
Назив извозника
FIAT AUTOMOBILI SRBIJA
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
TIGAR TYRES
HIP - PETROHEMIJA
HEMOFARM
TARKETT
RTB INVEST
BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD
YURA CORPORATION
GORENJE
IMPOL SEVAL
VALY
TETRA PAK PRODUCTION
SIRMIUM STEEL
ŽELEZARA SMEDEREVO

Извор: Управа царина

Јануар-август 2013
952,4
183,2
162,1
140,8
101,3
84,8
83,5
79,8
75,3
68,3
67,0
64,2
62,3
61,8
61,4
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обележава извоз производа високог степена додате вредности, на шта указује
двоструко већи раст извоза капиталних производа у односу на 2012. годину.

Дефицит текућег рачуна је у првих осам месеци 2013. године био за 1,2
млрд евра мањи него у истом периоду 2012. године и износио је 954,2 мил.
евра. Смањењу текућег дефицита допринело је смањење дефицита робе и
услуга и мањи одлив по основу камата. Нето прилив страних директних
инвестиција је износио 463,4 мил. евра, а портфолио инвестиција 978,4 мил.
евра.
Месечни раст потрошачких цена се успоравао од почетка 2013. године.
Јануарски, фебруарски, априлски и јунски раст цена био је сезонски условљен
растом цена поврћа, а затим и растом регулисаних цена. Стагнација цена у
марту, мају и септембру и њихов месечни пад у јулу допринели су снижавању
међугодишње инфлације са 12,8% у јануару на 4,9% у септембру и њеном
враћању у границе дозвољеног одступања од циља. На крају септембра
инфлација је износила 2,5% (септембар 2013/децембар 2012.).
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У августу 2013. године на међугодишњем нивоу забележен је реални пад
зарада. Укупна просечна нето зарада исплаћена у овом периоду реално је
смањена за 0,9%, при чему је у јавном сектору смањена за 0,8%, а у приватном
сектору за 1%. Просечно исплаћена пензија1 у истом периоду реално је
смањена за 2,9%. Просечно исплаћена пензија у том месецу чинила је 52,4%
просечне нето зараде.

Према подацима из Анкете о радној снази из априла 2013. године стопа
незапослености становништва старости 15 и више година износила је 24,1%,
што је смањење у односу на април 2012. године за 1,4 п.п, док је стопа
запослености у априлу 2013. године износила 36,3%, што је повећање за 2 п.п,
у односу на исти месец 2012. године. Смањење незапослености у овом периоду
последица је преласка дела незапослених у неформалну запосленост. Стопа
1

Обједињен податак фонда запослених, самосталних делатности и пољопривредника.
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у априлу 2013. године.
1.2. Макроекономске пројекције за 2014. годину
Кључни фактори који ће утицати на економска кретања и изгледе Србије
у 2014. години су:





кретања и економски изгледи у међународном економском
окружењу, пре свега, у чланицама еврозоне и земљама региона,
као главним партнерима Србије у робној размени и инвестицијама,
спровођење планираних мера фискалне консолидације и
структурних реформи.
Међународно окружење

Међународни монетарни фонд је у Светском економском прегледу из
октобра 2013. године проценио основне економске индикаторе на глобалном
нивоу и на нивоу групација земаља.
ММФ је за 2014. годину проценио глобални раст од 3,6%, раст привреде
ЕУ од 1,3% и раст привреде евро зоне од 1,0%, што је повољнија прогноза у
односу на процене за претходне године. У том погледу повољније и извесније
међународно економско окружење позитивно би утицало на опоравак привреде
и финансија Републике Србије.
Након пада БДП у зони евра у првом (-1,1%) и другом (-0,7%) кварталу
2013. године, очекује се да ће опоравак привреде започети у другој половини
2013. године са изгледима да постане одржив у 2014. години, што ће се
позитивно одразити на привредна кретања и изгледе земаља у региону,
укључујући и Србију.
Према проценама ММФ евро зона ће у 2013. години забележити пад
БДП (-0,4%) и биће суочена са великим ризицима уколико не реструктурира
банкарски систем и не стабилизује јавни дуг својих чланица. При томе, ММФ
процењује да ће евро зона остварити раст у 2014. години од 1,0% углавном због
фискалног попуштања са 1,0% БДП у 2013. години на 0,5% БДП у 2014. години.
ММФ је, такође проценио да ће евро зона у 2014. години забележити инфлацију
од 1,5% и да ће остварити благо смањење стопе незапослености са 12,3% у
2013. години на 12,2%. За Немачку, као највећу економију зоне евра и главног
спољнотрговинског партнера Србије, у 2014. години предвиђа се раст од 1,4%,
док је за Италију предвиђен раст од 0,7%.
Табела 3. Међународно окружење – макроекономски показатељи
2013
Реални раст бруто домаћег производа¹, %
Свет укупно
Европска унија
Еврозона
САД
Земље у развоју
Раст светске трговине,%
Стопа незапослености, %
Еврозона
САД
Потрошачке цене, годишње промене, %
Еврозона
Развијене економије
Земље у развоју
Раст цене нафте, у доларима, годишње промене, %

¹ Светски БДП рачунат по паритету куповне моћи.
Извор: ММФ, World Economic Outlook, Октобар 2013

2014
2,9
0,0
-0,4
1,6
4,5
2,9

3,6
1,3
1,0
2,6
5,1
4,9

12,3
7,6

12,2
7,4

1,5
1,4
6,2
-0,5

1,5
1,8
5,7
-3,0
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цене сирове нафте. За 2013. годину ММФ је предвидео камате на тромесечне
евро депозите од 0,2%, а у 2014. години од 0,5%, као и каматне стопе за
шестомесечни ЛИБОР на доларске депозите од 0,4% у 2013. години и 0,6% у
2014. години. ММФ предвиђа смањење цене сирове нафте у 2013. години за
0,5%, а у 2014. години за 3%.
Ризици остварења наведених пројекција привредног опоравка и раста
еврозоне претежно су везани за обезбеђивање фискалне одрживости чланица
ЕУ. Контракција светске трговине услед успорене динамике привредног раста,
такође би се негативно одразила на глобалну тражњу и нето извоз и
последично на привредни раст.
Макроекономски оквир
На основу тенденција у глобалној економији, пре свега у земљама које
су најзначајнији спољнотрговински партнери Србије и процене основних
макроекономских индикатора од стране међународних финансијских
институција, као и на основу планираних економских политика, пројектовани су
основни макроекономски агрегати и индикатори за Републику Србију у 2014.
години.
Макроекономска пројекција указује на успоравање реалног раста БДП са
процењених 2,0% у 2013. години на 1,0% у 2014. години, првенствено због
недовољног раста инвестиционе активности (4,7%) и реалног опадања личне и
државне потрошње (-1,8% и -2,2%, респективно). Извоз и увоз робе и услуга,
такође, ће имати ниже стопе реалног раста (6,4% и 1,6%, респективно) у односу
на претходне године.
Кључни фактор ревидирања раста БДП у 2014. години јесте фискална
консолидација која утиче на смањење личне и државне потрошње и по том
основу домаће тражње. Реални пад личне потрошње становништва резултат је
процењеног пада запослености и реалних нето плата као и смањења кредитне
активности. Државна потрошња ће реално опасти због ограниченог раста
зарада сектора државе и пензија и спровођења осталих мера фискалне
консолидације.
Посматрано са производне стране, процена раста БДП у 2014. години
заснована је на процењеном расту БДВ индустрије од 3,2% и грађевинарства
од 14,5%. Код пољопривреде се очекује нулти раст (0,0%), а код услуга пад
активности (-0,2%). Главни извори привредног раста у 2014. години су нето
извоз и инвестициона потрошња са доприносом од 1,9 п.п. и 1,0 п.п.,
респективно. Негативан допринос имаће лична потрошња (-1,4 п.п) и државна
потрошња (-0,4 п.п).
Реални раст инвестиција у фиксне фондове у 2014. години од 4,7%
заснован је на процењеном расту грађевинске активности и расту увоза
средстава за рад. Истовремено, предвиђен је пад личне и државне потрошње
по реалним стопама од 1,8% и 2,2%, респективно заснован, пре свега, на
спровођењу мера фискалне консолидације.
Табела 4. Пројекција основних макроекономских показатеља Републике
Србије

БДП, мил. динара (текуће цене)
Реални раст БДП
Реални раст појединих компоненти БДП, %
Лична потрошња
Државна потрошња

Процена
2013
3.761.289
2,0

Пројекција
2014
4.007.841
1,0

-1,2
-3,0

-1,8
-2,2
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Извоз робе и услуга
Увоз робе и услуга
Салдо робе и услуга, у ЕУР, % БДП
Инфлација, крај периода, у %
Инвестициони рацио, % БДП

-3,4
14,0
2,3
-11,9
5,5
19,1

4,7
6,4
1,6
-10,0
5,5
20,0

Извор: МФП
Кретања у спољном сектору у 2014. години обележиће бржи реални раст
извоза робе и услуга (6,4%) од реалног раста увоза робе и услуга (1,6%), што
ће резултирати у смањењу дефицита робе и услуга и текућег дефицита платног
биланса на -10,0% БДП и на -4,5% БДП, респективно, на крају 2014. године.
На тржишту рада наставиће се неповољни тренд повећања анкетне
стопе незапослености на 24,6%, пре свега, због недовољног привредног раста и
ограниченог раста инвестиција у отварање нових радних места.
Доприноси категорија агрегатне тражње реалном расту БДП, п.п.

1.3. Економска политика у 2014. години
Економска политика у 2014. години биће усмерена на економску и
фискалну стабилизацију и на стварање амбијента за привредни раст, путем
спровођења мера фискалне консолидације и структурних реформи. Тиме би се
ојачала одрживост јавних финансија и створили услови за економски опоравак
земље.
Од посебног значаја за раст привредне активности и повећање
инвестиција је: (1) стварање стабилног и предвидивог пословног окружења
успостављањем адекватне регулативе, превасходно везано за Закон о раду и
Закон о планирању и изградњи, као и енергичнијим наставком са „гиљотином
прописа“ и увођењем електронске управе, (2) завршетак приватизације
преосталих предузећа кроз поступак реструктурирања и стечајни поступак у
складу са утврђеним роковима и унапређеном регулативом о приватизацији и
стечају, (3) увођење професионализације јавних предузећа и одговорног
корпоративног управљања у предузећима која би остала под државном
контролом, уз измештање социјалне политике из јавних предузећа у систем
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и запошљавање, (5) постепено и одговорно смањивање државног удела у
привреди, укључујући прелазак на моделе концесионог финансирања и јавноприватних партнерстава где год је то економски могуће и оправдано, и (6) нулта
толеранција за непоштовање закона и за криминал и корупцију кроз
реформисане институције система.
Влада је почетком октобра 2013. године усвојила пакет мера за
стабилизацију јавних финансија и опоравак привреде. За јачање привреде
потребна је консолидација јавних финансија и спровођење фискалне политике
која је базирана на принципу одговорног фискалног управљања и фискалним
правилима која јачају фискалну дисциплину, побољшавају фискалну
координацију између различитих нивоа власти, смањују фискалне ризике и
обезбеђују дугорочну фискалну одрживост.
Истовремено, потребно је подстицање делова привреде који доприносе
расту БДП, извоза и запошљавања. Наставиће се субвенционисање кредита
привреди у смањеном обиму, првенствено за инвестиције и запошљавање али
претежно, ако не искључиво, у партнерству са комерцијалним банкама и
приватним институцијама. Очекује се и већи прилив страних инвестиција након
увођења мера фискалне консолидације и отпочињања структурних реформи
које унапређују пословно окружења и повећавају ефикасност јавног сектора. На
тим основама обезбедиће се оптимално реструктурирање привреде и смањење
државног удела у привреди на минимум. Циљ је да се покрене привреда и
смањи незапосленост кроз отварање нових радних места у приватном сектору
и на тим основама обезбеди повећање стандарда становништва.
У циљу јачања привреде посебна пажња посветиће се стварању
пословног амбијента стимулативног за привреднике и инвеститоре и стварању
услова за лакше пословање. Убрзаће се преостале економске реформе како би
се пословно окружење побољшало, посебно оснаживањем владавине права и
отклањањем нефлексибилних услова тржишта рада. Циљ је да се структурним
реформама успостави пословно окружење које ће омогућити пораст страних и
домаћих инвестиција, убрзање реструктурирања привреде и повећање
продуктивности и конкурентности привреде. Ради тога донеће се одговарајуће
промене Закона о раду, Закона о стечају, Закона о приватизацији, Закона о
планирању и изградњи и других закона.
Ради постизања макроекономске стабилности и остваривања
привредног раста Влада ће почев од 2014. године променити начин вођења
фискалне политике. То подразумева доношење и спровођење кредибилног
програма фискалне консолидације који ће обезбедити смањење фискалног
дефицита и стабилизацију дуга опште државе до 2016. године.
Програмом фискалне консолидације на приходној страни је предвиђено
додатно повећање прихода по основу: систематског сузбијања сиве економије,
увођења процентуалног умањења примања запослених у јавном сектору преко
одређених прагова (60.000 и 100.000 динара нето), повећања посебне стопе
ПДВ са 8% на 10%, уз пребацивање дела неегзистенцијалних производа и
услуга на општу стопу ПДВ-а, повећања наплате акцизе на дуван спречавањем
нелегалног промета дувана и дуванских производа.
Једна од кључних мера за повећање наплате прихода је пуна пореска
дисциплина, што подразумева сузбијање нелегалног промета и стриктну
контролу наплате пореских обавеза, што ће се постићи координираним
активностима свих контролних органа.
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индексација плата запослених у јавном сектору и пензија, контрола и
ограничавање додатака на зараде запослених у јавном сектору за остварене
резултате рада, смањење субвенција из буџета Републике и буџета јединица
локалне самоуправе кроз преиспитивање постојећих програма субвенција,
смањење расхода за робу и услуге кроз рационализацију и ефикаснију
контролу набавки, смањење расхода камата по основу рефинансирања скупог
јавног дуга јефтинијим средствима.
Предвиђено фискално прилагођавање највећим делом извршиће се
путем мера које утичу на смањење текуће јавне потрошње. Кретање плата
запослених у јавном сектору и пензија, као највећих категорија јавне потрошње,
биће ограничено рестриктивном индексацијом зарада и пензија чијом применом
се постепено долази до релативног смањења учешћа ових расхода у БДП.
Преостало потребно фискално прилагођавање биће спроведено смањењем
дискреционих расхода, пре свега субвенција и буџетских позајмица. Да би се
фискално прилагођавање спровело у потребном обиму предузеће се мере
штедње на свим нивоима власти, како централном, тако и локалном, водиће се
ефикаснији процес јавних набавки и редефинисати мере подршке привреди,
како би се ограничена средства за фискалне подстицаје усмерила ка оним
програмима подршке привреди који постижу најбоље резултате.
У области јавних инвестиција, пошто је простор за капитална улагања
ограничен, потребно је одређивање приоритета, имајући у виду ограничена
средства и улагања у пројекте код којих је однос друштвене користи и трошкова
најповољнији. Уз то, где год је то могуће, биће разматрани модели концесионог
финансирања и јавно-приватних партнерстава.
У циљу смањења притисака на буџет Републике посебна пажња
посветиће се активностима на реструктурирању предузећа из портфолија
Агенције за приватизацију, како би се целокупан процес завршио до краја јуна
2014. године применом метода и поступака који се утврде новим законом о
приватизацији. Ради убрзања стечајног поступка извршиће се одговарајуће
измене Закона о стечају.
Посебне мере штедње које ће се спроводити у јавним предузећима и
јавним друштвима капитала су: смањење директних и индиректних субвенција
из републичког буџета, пре свега за предузећа која послују са губицима, као и
строга контрола издавања гаранција, чиме се минимизира фискални ризик да
буџет Републике у наредном периоду сноси трошкове отплате по основу раније
узетих кредита.
За унапређење система управљања јавним финансијама, од посебног
значаја је унапређење система контроле броја запослених и масе плата у
јавном сектору путем: (1) успостављања јединственог Регистра запослених у
јавном сектору; (2) прелазак на централизован обрачун личних примања свих
запослених у републичкој администрацији и јавним службама, од 1. јануара
2014. године и (3) утврђивање потребног броја запослених по секторима и
измена прописа који регулишу ново запошљавање и напредовање.
2. Образложење прихода и примања буџета
Приходи и примања буџета за 2014. годину утврђена су у следећим
износима:

- 195 -

Табела 5. Приходи и примања буџета Републике Србије
Економскакласификација
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1. Порески приходи

Износ у динарима
929.942.000.000

71

802.400.000.000

1.1. Порез на доходак грађана

7111

47.800.000.000

1.2. Порез на добит предузећа

7112

58.000.000.000

1.3. Порез на додату вредност

7141

430.000.000.000

- Порез на додату вредност у земљи

145.500.000.000

- Порез на додату вредност из увоза
- Порез на промет производа из претходних
година
1.4. Акцизе

281.900.000.000
2.600.000.000
717

- Акцизе на деривате нафте

227.600.000.000
113.000.000.000

- Акцизе на дуванске прерађевине

99.300.000.000

- Остале акцизе

15.300.000.000

1.5. Царине

715

1.6. Остали порески приходи

29.500.000.000
9.500.000.000

2. Непорески приходи

122.342.000.000

Редовни непорески приходи

65.600.000.000

- Приходи од имовине

741

12.300.000.000

- Таксе

742

16.700.000.000

- Новчане казне

743

5.000.000.000

- Приходи од продаје добара и услуга

742

23.400.000.000

8

1.900.000.000

714,744,745

6.300.000.000

- Примања од продаје нефинансијске имовине
- Остали редовни непорески приходи
Ванредни непорески приходи

24.200.000.000

- Добит НБС

741

3.000.000.000

- Добит јавних агенција

741

1.100.000.000

- Део добити јавних предузећа

745

3.000.000.000

- Остали ванредни приходи

745

5.100.000.000

745

12.000.000.000

- Приход од смањења зарада у јавном сектору
Непорески приходи индиректних корисника
- Трансфери између буџетских корисника на
различитом нивоу власти
- Приходи од продаје добара и услуга
3. Донације

32.542.000.000
733

8.826.000.000

742

23.716.000.000

731,732

5.200.000.000

Буџетом Републике Србије за 2014. години, превиђени су укупни
приходи у износу од 929,9 млрд динара, што представља повећање од 6,5% у
односу на износ предвиђен ребалансом буџета за 2013. годину.
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остварених примања буџета Републике Србије у периоду јануар –
септембар 2013. године и очекиваних прихода буџета до краја
2013. године;



пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља:
БДП и његових компоненти, инфлације, девизног курса, кретања
спољнотрговинске размене, запослености и висине зарада у 2014.
години;



измена законске регулативе у области пореског система и процене
њихових ефеката, прихода по основу привременог смањења плата
у јавном сектору, процене ефеката смањења сиве економије и др.

Примања буџета Републике Србије за 2014. годину планирана су у
износу од 929,942,0 милиона динара, од чега порески приходи износе 802,400,0
мил. динара или 86,3%, док непорески приходи и примања износе 122,342,0
мил. динара или 12,7% укупних примања буџета Републике Србије. Остатак
чине донације у износу од 5.200,0 милиона динара што чини 0,6% укупних
прихода. Укупни приходису повећани у износу од 56,5или 6,9%, при чему су
порески приходи повећани за 40,9 млрд динара, а непорески за 11,7 млрд
динара или за 14,2%. Бржи раст непореских прихода резултат је реалније
процене прихода индиректних корисника. Појединачно на страни пореских
прихода највећи раст бележи порез на добит,док су снижене пројекције царина
и пореза на доходак услед промене пореске политике половином 2013 године.
Табела 6: Приходи и примања буџета (у млрд динара)
Приходи буџета

Ребаланс
2013

Буџет
2014

Индекс
номиналног
раста/пада

Структура
прихода
ребаланс2013,
у%

Структура
прихода
2014, у %

Укупно

873,4

929,9

106,5

100,0

100,0

Порески приходи

761,5

802,4

105,4

87,2

86,3

48,7

47,8

98,2

5,6

5,1

48,1

58,0

120,5

5,5

6,2

404,3

430,0

106,4

46,3

46,2

217,3

227,6

104,8

24,9

24,5

34,6

29,5

85,3

4,0

3,2

8,5

9,5

111,2

1,0

1,0

110,6

122,3

110,6

12,7

13,2

1,3

5,2

395,0

0,2

0,6

Порез на доходак
грађана
Порез на добит
предузећа
Порез на додату
вредност
Акцизе
Царине
Остали порески приходи
Непорески приходи
Донације

И поред релативно повољних макроекономских кретања, разлози за
неповољнији тренд кретања прихода буџета у 2013. години били су вишеструки
и различити по свом карактеру и деловању:
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снажан пад реалних примања и куповне моћи становништва
крајем 2012. и почетком 2013. године;
раст активности на сивом тржишту;



пад реалног промета у трговини на мало као последица
прва два фактора;



пад профитабилности привреде
последично пад исплаћених дивиденди;

години

и



раст нелегалне трговине дуванских производа
усмеравање потрошача на потрошњу резаног дувана;

и



извори раста привреде као што су извоз и пољопривреда
нису приходно издашни у кратком року.

у

2012.

Сви наведени фактори довели су до тога да се ефекти промене пореске
политике у већој мери нису у потпуности ефектуирали током 2013. године.
Највећи пад у односу на првобитно очекиване приходе био је забележен у
првом кварталу, док се у другој половини године ниво прихода стабилизовао и у
највећој мери приближио очекиваним вредностима. Овакав тренд
стабилизације очекује се у наредној години. Очекивани приходи до краја 2013.
године представљају базу за пројекцију прихода у 2014. години уз извесне
модификације како би се добила реалнија основа.
Порез на додату вредност пројектован је у висини од 430 млрд динара
што представља повећање од 25,6 млрд динара у односу на износ предвиђен
ребалансом за 2013. годину. Домаћа компонента процењена је у износу 148,1
млрд динара и чини 34,5 укупног ПДВ, док је ПДВ из увоза пројектован у износу
од 281,9 млрд динара или 65,5% укупног. Учешће у структури укупних прихода
овог пореског облика је стабилно и износи 46,3%.
Главна детерминанта кретања ПДВ је домаћа тражња вођена
расположивим дохотком становништва. У наредном периоду се очекује благи
номинални раст тражње, узрокован кретањем зарада и запослености, али
спорији од номиналног раста БДП што објашњава пад учешћа овог пореског
облика у БДП. Спорији раст овог пореског облика, односно пад његовог учешћа
у БДП, објашњава се и изменама у структури потрошње, бржим растом извоза и
повећањем инвестиционе активности као коначног циља економске политике. У
пројекцију прихода по основу ПДВ укључени су ефекти борбе против сиве
економије и пореске евазије.
Расположиви доходак као детерминанта потрошње зависи од кретања
зарада у јавном сектору, пензија, социјалне помоћи и кретања масе зарада у
приватном сектору. Узимајући у обзир да су све категорије, осим зарада у
приватном сектору, у наредном периоду у великој мери ограничене, и
расположиви доходак расте успорено у наредном периоду. Додатни ефекат има
увођење солидарног пореза као и завршетак процеса реструктурирања бивших
друштвених предузећа због кога ће велики број људи изгубити посао. Уколико
дође до успоравања овог процеса, реални пад расположивог дохотка биће
мањи а раст бруто наплате ПДВ нешто већи. Реални пад потрошње и
последично промета у наредној години је око 1%. Основне претпоставке
пројекције ПДВ за 2014. годину су:



номинални раст бруто наплате процењен је на 4,5% (реални
пад расположивог дохотка од 1,1%). Увођење солидарног пореза и
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повећања посебне стопе ПДВ негативно утичу на промет и доводе
до стопе раста бруто наплате од око 3,5%;


раст ПДВ повраћаја од око 14% проузрокован пројектованим
кретањима увоза и извоза укључујући и ефекат који изазива
повећање посебне стопе ПДВ;



процењен нето ефекат повећања посебне стопе ПДВ у
висини од 21,4 млрд динара;



процењен ефекат побољшања наплате услед сузбијања
сиве економије у износу од 5 млрд динара.

Као основу за процену бруто наплате у 2014. години узета је очекивана
бруто наплата у 2013. години али незнатно модификована. Наиме, у јануару
2013. године изостао је део прихода по основу уплате тромесечних обвезника,
настао услед момента почетка примене измењених прописа. На тај начин први
месец 2013. године је практично нижи за око 2 млрд динара, али се то неће
поновити у 2014. години, па је исти износ додат на рачунску основу из 2013.
године. Такође крајем 2012. године изостао је део уплате обавеза по основу
акциза на цигарете (померен на октобар 2012. године), што је проузроковало и
изостанак прихода од ПДВ по том основу почетком 2013. године. Процењено је
да је ефекат ове привремене измене у динамици уплате акциза на цигарете око
2 млрд динара и за исти износ само у циљу пројекције ПДВ коригована је бруто
наплата у 2013. години.
Највећи утицај на кретање ПДВ има ниво расположивог дохотка
становништва, и сваки даљи реални пад (успоренији номинални раст) за 1п.п.
повлачи са собом ефекат од око 5 млрд динара ниже наплаћеног ПДВ.
Повећање посебне стопе ПДВ са 8% на 10%. Посебна стопа ПДВ
тренутно износи 8% и примењује се на значајан број производа, пре свега
основних животних намирница. Учешће ових производа у укупном промету
износи око 40%. Процењени ефекат повећања ове стопе на 10% је око 21,4
млрд динара или 0,54% БДП, а у овај износ укључен је и ефекат пребацивања
одређених категорија производа, са посебне на општу стопу, као што су
хотелске услуге и информатичка опрема.
Пројектован ефекат повећања посебне стопе на бруто наплату ПДВ у
2014. години износи 28,4 млрд динара. Имајући у виду да многобројни
производи који се опорезују по посебној стопи (комуналне услуге, вода, гас,
сировине у прехрамбеној индустрији, итд.) представљају инпуте у
прехрамбеним и осталим извозно оријентисаним гранама индустрије,
процењује се повећање износа повраћаја ПДВ (ефекат је око 7 млрд динара).
Иницијални ефекат на приходе буџета пројектовaн је у износу од 21,4 млрд
динара.
Са друге стране, повећана бруто наплата смањује расположива
средства становништва у истом износу, у условима ограниченог дохотка.
Смањење расположивих средстава ће се одразити на потрошњу, пре свега
производа опорезованих по вишој стопи (услед нееластичности потрошње
основних животних намирница и комуналија). Ови ефекти узети су у обзир при
пројекцији укупних прихода по основу ПДВ.
Порез на добит пројектован је у износу од 58 млрд динара што
представља повећање од 10 млрд динара у односу на износ предвиђен
ребалансом за 2013. годину, при чему се учешће повећава са 5,6% на 6,2%.
Изменама Закона о порезу на добит у 2013. години је повећана стопа пореза на
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години довела је до пада учешћа пореза на добит у 2013. години у БДП у
односу на претходну годину када је овај показатељ износио 1,6%. Пројекција за
2014. годину урађена је на основу претпоставке о релативно непромењеној
профитабилности привреде, тако да повећање у односу на 2013. годину следи
из чињенице да ће нова пореска стопа (15%) бити примењена на све месечне
износе уплата (у марту 2013. године уплата по основу коначног обрачуна била
је по стопи од 10%) и да неће бити значајнијих повраћаја по основу преплате.
Ова година ће по свему судећи бити успешнија у погледу профитабилног
пословања привреде, тако да постоји известан позитиван ризик у наплати овог
пореског облика.
Приходи од акциза пројектовани су укупном износу од 227,6 млрд динара
при чему се на акцизе на нафтне деривате односи 113млрд динара, акцизе на
дуванске производе 99,3 млрд динара и на остале акцизе 15,3 млрд динара.
Учешће акциза у укупним приходима износи 24,5%. Пројекција прихода од
акциза сачињена је на основу акцизне политике, пројектоване потрошње
акцизних производа (нафтни деривати, дуванске прерађевине, алкохол и кафа)
и редовног усклађивања номиналног износа акциза са инфлацијом у претходној
години. У оквиру акцизне политике свих акцизних производа у наредном
средњорочном периоду очекује се даље постепено усклађивање са
директивама ЕУ. То подразумева доношење средњорочног плана поступног
повећавања акцизног оптерећења. Код цигарета оно ће бити усмерено кроз
специфичну акцизу како би се до 2020. године постигао ЕУ минимум од 1,8 евра
по паклици најјефтиније цигарете, а код осталих дуванских прерађевина кроз
повећање минималне акцизе, како би се поступно уједначило њихово акцизно
оптерећење са цигаретама и избегле промене у структури тражње које би
угрозиле пореске приходе и биле супротне циљевима јавне здравствене
политике.
Предвиђено је подизање посебне акцизе по паклици за по 2 до 2,5
динара на сваких пола године до 2016. године у истовремено постепено
подизање минималне акцизе на резани дуван у истом периоду. У пројекцију
прихода по основу акциза на дуванске прерађевине укључени су ефекти борбе
против сиве економије која у највећој мери подразумева сузбијање нелегалне
трговине резаног дувана, као и природан тренд пада потрошње дуванских
производа који постоји већ неколико година. Процењени ефекат по том основу
износи 6,2 млрд. Иако је пад прихода због потрошње резаног дувана већи
процењује се да се одређени део потрошача трајно преоријентисао на резани
дуван из легалних извора. Ризик по остварење пројекције прихода од акциза на
цигарете постоји у случају да се не реализују очекивани ефекти мера на пољу
сиве економије и да дође до значајнијег пада потрошње (количински и
вредносно) услед повећања цена.
Код акциза на деривате нафте уведен је систем диференцираних акциза
на гасна уља (дизел) и течни нафтни гас у зависности од крајње намене. Тако
да је, ако се гориво користи као моторно гориво за транспортне,
пољопривредне или у сврхе грејања, уведена рефакција у висини разлике до
износа предвиђених законом. Код акцизе на бензин није предвиђена
диференцијација, а циљ је да се у средњорочном периоду изједначе акцизе на
дизел и бензин за путничка возила. Пројектован је раст потрошње дизела
(гасна уља) уочен у претходном периоду као и благи раст потрошње ТНГ.
Потрошња моторног бензина је већ годинама у паду па је и тај тренд у
пројекцији узет у обзир. Посебно су пројектовани и приходи од акциза на дизел
који се користи у пољопривреди и у овом тренутку кад су познати износи по том
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по том основу износити око 6,7 млрд динара.
У области акциза на алкохолна пића предвиђа се поступно
усаглашавање акцизног опорезивања свих алкохолних пића према проценту
алкохола који садрже.
Порез на доходак пројектован је у износу од 48,7 млрд динара и смањен
је за 0,9 млрд у односу на пројекцију предвиђеном ребалансом за 2013.
годину.Најзначајнији облик пореза на доходак је порез на зараде. Кретање
прихода по основу пореза на зараде зависи од кретања масе зарада и кретања
запослености. С обзиром да се очекује раст зарада у складу са растом
продуктивности, али и умерено погоршање стопе запослености услед
завршетка процеса реструктурирања, реално је очекивање да ће приход по
основу пореза на доходак имати релативно стабилно учешће у БДП током
предстојећег периода.
Ограничење раста зарада у јавном сектору такође доприноси споријем
расту прихода од овог пореског облика. У процењен базични раст од 4,4%
укључена је и процена боље наплате прихода као резултат ефеката мера
смањивања сиве економије. Пројектован међугодишњи пад пореза на зараде у
2014. години последица је измене стопе пореза на зараде са 12% на 10% и
повећања „неопорезивог цензуса“ на 11.000 динара у јуну 2013. године.
Са друге стране део прихода који су до сада били уступљени локалном
нивоу власти (порез на приходе од закупа непокретности) пребачени су на ниво
Републике. По том основу планира се приход од 3,3 млрд динара у 2014.
године.
Приходи од царина пројектовани су износу од 29,5 млрд
динара.Вишегодишњи тренд пада учешћа овог прихода у укупним се наставља.
Пројекција прихода од царина у директној је вези са обимом и структуром
увоза. С обзиром да је од 2009. године на снази Прелазни трговински споразум
са ЕУ, као и да су у међувремену ступили на снагу споразуми о слободној
трговини са Турском (2010) и државама EФТА (2010 – за Швајцарску и
Лихтенштајн, 2011- за Исланд и Норвешку), опада учешће ових прихода у БДП,
и то закључно са 2014. годином када би требало да се заврши усклађивање
царинских стопа према Прелазном трговинском споразуму са ЕУ и Споразуму о
слободној трговини са државама ЕФТА, као и према споразуму са Турском.
Након тога очекује се стабилизација ових прихода у односу на БДП. С обзиром
да се усклађивање царинских стопа приводи крају и самим тим постепено
мењају годишњи ефекти овог процеса, могућ је известан позитиван ризик у
наплати овог прихода.
Остали порески приходи пројектовани су износу 9,5 млрд динара а ову
групу чине порези на употребу, држање и ношење добара. Посматрајући раст у
односу на износ предвиђен ребалансом буџета за 2013. годину, чини се да је
пројектован износ прецењен, али се до краја 2013. године очекује укупан
приход од око 9 млрд динара и он чини основу за пројекцију у наредној години.
Ниво ових прихода је релативно стабилан и реакције на пад економске
активности нису у већој мери изражене. То је разлог да у периодима веће кризе
и споријег раста осталих пореских прихода, учешће ове категорије у некој мери
порасте.На нивоу републичког буџета највећи део овог прихода је порез на
регистрацију возила.
Непорески приходи процењени су износу од 126,3 млрд што представља
повећање од 15,7 млрд динара.Учешће ове категорије прихода се повећава са
12,7% на 13,2% у 2014. години. Највећи део овог повећања односи се на
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пристизања података о њиховој реализацији током 2013. године. Непорески
приходи су врло хетерогена категорија прихода са различитим кретањима
појединих облика. Услед измена у пореској политици током 2013. године
забележена су различита кретања појединих облика непореских прихода и
дошло је до измене структуре у оквиру ове групе. Приликом пројекције за 2014.
годину пошло се од очекиваненаплате до краја текуће године и карактеристика
главних појединачних група непореских прихода. Поједини облици се
индексирају са оствареном инфлацијом у претходној години, остали прате
промену у вредности основе на које се примењују, па се коригују пројектованом
инфлацијом итд.Са друге стране већина ванредних непореских облика
задржана је на приближно истом нивоу као у 2013. години (добит НБС, добит
јавних предузећа).
Највећу промену у односу на претходне године представља
мерасмањења зарада запослених у јавном сектору и приказивање овако
прикупљених средстава као једног облика непореских прихода. Предвиђено је
процентуално умањење нето зарада запослених у јавном сектору које су изнад
одређених прагова (60.000 и 100.000 динара нето). Висина прага опорезивања
директно одређује број запослених који ће бити обухваћени овом мером, док се
процентуално умањење (20% и 25%) односи само на део зараде изнад
предвиђених прагова. Ова мера ће се односити на целокупни јавни сектор,
укључујући све кориснике буџета, јавна предузећа и локалну администрацију.
Основна идеја ове мере је да највећи терет поднесу запослени у јавном сектору
који имају изнад просечна примања. Конципирање саме мере у виду постојања
два прага, као и неопорезивог дела до 60.000 уводе значајну прогресивност у
дистрибуцију пореског оптерећења. Процена је да ће овом мером бити
обухваћено 180.000 запослених у јавном сектору.
Ова мера не предвиђа смањење фонда зарада тј. буџетирани износи
расхода за зараде остаће непромењени, већ ће се средства прикупљена на
овај начин приказивати као један облик непореског прихода. Разлог за ово је
била потреба да се избегне додатни пад прихода од пореза на зараде и
доприноса услед смањења бруто зарада, чиме би се угрозила фискална
позиција пре свега социјалних фондова и локалног нивоа власти. Такође, део
расхода за зараде које се исплаћују у јавним предузећима и другим ентитетима
није директан расход опште државе па се сама уштеда и не би ефектуирала на
расходној страни.

- 202 -

3. Образложење укупних расхода и издатака буџета
Основни циљ фискалне политике у наредном периоду је кретање ка и у
оквирима одрживог нивоа дефицита и дуга, дефинисаних фискалним
правилима. При непромењеном фискалном капацитету одрживи ниво дефицита
и, последично, дуга, може се постићи само смањењем јавне потрошње сектора
државе. Имајући у виду да је граница јавног дуга одређена фискалним
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фискалног прилагођавања како би се обезбедила одрживост дефицита и дуга.
На основу средњорочних макроекономских пројекција и циљаног
фискалног дефицита за 2014. 2015. и 2016. годину Министарство финансија
дало је пројекцију расхода по буџетским корисницима за средњорочни период
као саставни део Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2014.
годину и пројекције за 2015. и 2016. годину.
Ограничењима расхода обухваћени су расходи и издаци корисника који
се финансирају из буџетских прихода, домаћег и страног пројектног
задуживања. Како су укупна ограничења пројектног задуживања предвиђена у
износима од 17,9 млрд динара, 21,9 млрд динара и 24,1 млрд динара у 2014,
2015. и 2016. години у циљу одржавања агрегатне фискалне дисциплине било
је неопходно прилагођавање висине расхода и издатака који се финансирају из
осталих извора финансирања.
Упутство за припрему буџета садржало је меру постизања уштеда у
оквиру групе конта која се односи на куповину роба и услуга и предузимања
максималних напора да се те уштеде остваре на нивоу од 15% у односу на
средства предвиђена за ове намене у 2013. години, а да тим приступом не буде
угрожено испуњење обавеза о редовности измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама. Међутим, буџетски корисници при достављању
свог предлога финансијског плана нису исказали смањења у оквиру ове групе
конта.
Неке од мера фискалне консолидације имају за последицу привремено
повећање одређених категорија расхода. Завршетак процеса реструктурирања
и смањење субвенција по том основу изискују додатне расходе у виду
неопходних средстава за откуп потраживања по основу радног односа у
предузећима у поступку приватизације и повећане трансфере Националној
служби за запошљавање.
Овим буџетом предвиђено је и издвајање средстава за нове
надлежности као што су у складу са Законом о здравственом осигурању у
случају привремене спречености за рад због болести или компликације у вези
са одржавањем трудноће билансирана средства у износу од 1,6 млрд динара
за накнаду зараде. Услед најаве финансирања јавних сервиса из буџета,
билансирана су средства у износу од 7,5 млрд за финансирање општег
интереса у области информисања, с тим што је извршавање овог расхода
могуће тек након усвајања закона којим би финансирање ове обавезе било
регулисано.
Новина овог буџета огледа се и у исказивању новог извора
финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ, у складу са успостављањем
децентрализованог система управљања средствима ЕУ.
Расходи и издаци приказани по бруто принципу обухватају поред
расхода и издатака који се финансирају из општих прихода буџета и оне
расходе и издатке које корисници буџетских средстава финансирају из
донација, домаћих и међународних кредита, као и прихода које корисници
остваре продајом добара и услуга и других извора финансирања.
Табела 7: Расходи и издаци буџета (у млрд динара)
Расходи буџета

Ребаланс
2013

Буџет
2014

Индекс
номиналног
раста/пада

Структура
расхода
буџет
2013, у %

Структура
расхода
буџет
2014, у %
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ИЗДАЦИ БУЏЕТА

1.054,6

1.112,5

105,5

100,0

100,0

Текући расходи

1.006,6

1.039,2

103,2

57,1

57,3

263,7

272,1

103,2

25,0

24,5

Расходи за куповину роба и
услуга

87,3

96,1

110,1

8,3

8,6

Расходи по основу отплате
камата

91,7

114,0

124,3

8,7

10,2

83,7

80,8

96,5

7,9

7,3

1,1

2,5

226,2

0,1

0,2

74,4

71,7

96,3

7,1

6,4

283,8

281,7

99,3

26,9

25,3

108,1

107,0

99,1

10,2

9,6

12,7

13,3

104,3

1,2

1,2

Капитални издаци

33,8

51,9

153,3

3,2

4,7

Капитални издаци

29,2

48,0

164,2

2,8

4,3

4,6

3,9

84,7

0,4

0,4

14,2

21,4

150,8

1,3

1,9

Расходи за запослене

Субвенције
Дотације међународним
организацијама
Трансфери осталим нивоима
власти
Трансфери организацијама
обавезног социјалног
осигурања
Социјална заштита из буџета
Остали текући расходи

Национални инвестициони
план
Нето буџетске позајмице

Трансфери осталим нивоима власти предвиђени су у укупном износу од
71.655,4 мил. динара.
Трансфери Аутономној покрајини Војводини - Средства за покриће
издатака буџета Аутономне покрајинe Војводине обезбедиће се из дела
прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у висини од 18%
износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине, из дела
прихода од пореза на добит предузећа, у висини од 42,7% износа оствареног на
територији Аутономне покрајине Војводине и трансферима из буџета
Републике Србије, и то:
-трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују
надлежности Аутономне покрајине Војводине;
- наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у
образовању на територији Аутономне покрајине Војводине у складу са овим
законом;
- наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са
територије Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе;
- наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.
У наредној табели су приказана средства која се из буџета Републике
Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине (трансфери за
поверене послове, наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне
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капиталне издаткe:

Ред.
број

Огран/организација

функција

законски основ

конто

извор

2014. год.

ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ

1

Министарство финансија

180

Закон о финансирању локалне самоуправе
(ненаменски трансфер ЈЛС са територије
AПВ)

463

01

7.705.553.178

2

Министарство саобраћаја

450

Закон о утврђивању надлежности АПВ
(инспекцијски надзор у области јавних
путева)

463

01

12.000.000

3

Министарство природних
ресурса, рударства и
просторног планирања

560

Закон о утврђивању надлежности АПВ
(инспекцијски надзор)

463

01

8.750.000

4

Министарство културе и
информисања

820

Закон о култури, Закон о културним добрима

463

01

36.500.000

5

Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја

910

Закон о основама система образовања и
васпитања (основно образовање)

463

01

16.258.800.000

6

910

Закон о основама система образовања и
васпитања, Закон о предшколском
васпитању и образовању (припремни
предшколски програм)

463

01

562.029.000

7

920

Закон о основама система образовања и
васпитања (средње образовање)

463

01

7.029.490.000

8

960

Закон о ученичком и студенском стандарду,
Закон о основама система образовања и
васпитања (ученички стандард)

463

01

224.034.000

9

960

Закон о ученичком и студенском стандарду
(студентски стандард)

463

01

286.070.000

10

940

Закон о високом образовању (високо
образовање)

463

01

5.762.261.000

11

Министарство спољне и
унутрашње трговине

410

Закон о утврђивању надлежности АПВ
(Споразум о преузимању бр. 103-112300086/10 од 19.04.2010.г.), Закон о
електронским комуникацијама

463

01

4.241.000

12

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

420

Закон о утврђивању надлежности АПВ
(Споразум о преузимању )

463

01

38.000.000

13

Комесеријат за избеглице

70

Закон о избеглицама, Закон о управљању
миграцијама

463

01

130.000.000

14

Канцеларија за одрживи
развој недовољно
развијених подручја

110

463

01

6.000.000

I

СВЕГА (од 1 до 14)

38.063.728.178

СРЕДСТВА БУЏЕТА РС КОЈА СЕ УСМЕРАВАЈУ НА ТЕРИТОРИЈУ АПВ
15

Министарство здравља

760

КЦ Војводине-грађeвинске дозволе

465

01

4.000.000
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Ред.
број

Огран/организација

16
17

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе

18

19

Управа царина

20
21

законски основ

Управа за извршење
кривичних санкција

Управа за аграрна плаћа

II

конто

извор

2014. год.

760

Кредит ЕИБ-КЦ Војводине

464

11

617.800.000

411

Програм мера за подстицање регионалног
развоја

511

01

27.900.000

411

Пројектно техничка документација саобраћајница Нови Сад-Рума

511

01

200.000.000

110

Изградња граничног прелаза Ватин

511

01

5.460.000

541

01

3.000.000

110

22

23

функција

340

Изградња новог затвора у Панчеву

511

11

144.000.000

340

Техничка контрола главног пројекта

511

01

3.500.000

420

Средства за ЈВП "Воде Војводине" - за
наводњавање

451

01

160.000.000

СВЕГА (од 15 до 23)

1.165.660.000

УКУПНО (I+II)

39.212.388.178

24

НИП

551

11

80.467.781

25

Министарство
саобраћаја-Коридор X

551

01

334.201.000

III

СВЕГА (од 24 до 25)

414.668.781

УКУПНО (I+II+III)

39.644.056.959

Трансфери осталим нивоима власти (јединицама локалне самоуправе)
У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе утврђен је
годишњи износ укупног ненаменског трансфера, који се распоређује јединицама
локалне самоуправе, у укупном износу од 33.307.366.000 динара.
Имајући у виду значај опстанка нашег становништва на територији АП
Косово и Метохија, буџет Републике Србије и организације обавезног
социјалног осигурања обезбеђују значајна средства за несметано
функционисање државних органа, органа локалне самоуправе, јавних
предузећа и институција јавних служби, са циљем обезбеђивања неопходних
услова за живот српског и другог неалбанског становништва. Укупна средства
планирана за територију АП Косово и Метохија у 2014. години износе 36.933,1
млрд динара.
Расходи за запослене
Плате запослених које се обезбеђују у буџету Републике Србије
регулисане су Законом о платама у државним органима и јавним службама,
Законом о платама државних службеника и намештеника и другим посебним
законима.
Закон о платама државних службеника и намештеника се не односи на
плате изабраних лица у Народној скупштини (народни посланици) и Влади, већ
се на њих примењују одредбе Закона о платама у државним органима и јавним
службама. На обрачун и исплату плата запослених у Министарству унутрашњих
послова, Безбедносно информативној агенцији, Министарству одбране, као и за
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посебних закона. На плате запослених који раде на спровођењу контроле у
Управи царина, Пореској управи и Управи за спречавање прања новца, поред
Закона о платама државних службеника и намештеника, примењују се и
посебни прописи (уредбе , правилници) којима је регулисан њихов рад.
У складу са чланом 27е Закона о буџетском систему, плате у јавном
сектору повећаће се у 2014. години и то: у априлу 2014. године за 0,5% и у
октобру 2014. године за 1%. Основице за обрачун плата утврдиће се закључком
Владе.
У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у
републичкој администрацији Влада је донела Одлуку о максималном броју
запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за
обавезно социјално осигурање, којом се дефинише укупан број извршилаца на
неодређено време.
Попуњавање слободних радних места у односу на број извршилаца
дефинисан Одлуком вршиће се у складу са обезбеђеним средствима у буџету
Републике Србије за 2014. годину.
За 2014. годину на економској класификацији 416 - награде
запосленима и остали посебни расходи, у условима рестриктивне буџетске
политике за 2014. годину, планирана су само средства за исплату јубиларне
награде.
У 2014. години не могу се исплаћивати „нетранспарентни бонуси” (нпр.
исплата награда свим запосленима у органу свакога месеца).
На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у
оквиру апропријације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, код основног и
средњег образовања, обухваћена су и средства потребна за исплату
отпремнина за запослене у АП Војводина, који ће до 31.12.2013. године отићи у
пензију, у износу од 140 милиона динара за запослене у основним и 56 милиона
у средњим школама.

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Буџет за 2014.

I
1
(1)
(2)

(3)
(4)

ОРГАН

државни
секретари

извршиоци
у
кабинетима
министара

1

2

3

извршиоци
на
неодређено
време

извршиоци
на
одређено
време

укупно
извршилаца

4

5

6 (2+3+4+5)

ОРГАНИ НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ ЗАКОН О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У
РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
МИНИСТАРСТВА И ОРГАНИ УПРАВЕ У
ЊИХОВОМ САСТАВУ
Министарство спољних послова (са ДКП)
Министарство финансија
Управа царина
Пореска управа
Управа за трезор
Упраа за дуван
Управа за спречавање прања новца
Управа за слободне зоне
Управа за јавни дуг
Министарство привреде
Дирекција за мере и драгоцене метале
Министарство правде и државне управе
Дирекција за управљање одузетом имовином

1
3

8
9

3
4

8

1.091
377
2.584
6.549
1.023
20
40
10
25
247
126
220
29

252
420
250
1
1
3

1

1.100
389
2.836
6.969
1.273
21
41
10
28
250
126
233
29
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ОРГАН

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Управни инспекторат
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде (са управама и дирекцијама)
Министарство регионалног развоја и локалне
самоуправе
Министарство саобраћаја
Управа за утврђивање способности бродова за
пловидбу
Управа за транспорт опасног терета
Дирекција за водне путеве
Министарство грађевинарства и урбанизма
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја
Министарство омладине и спорта
Министарство здравља
Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике (са управама и инспекторатом)
Министарство енергетике, развоја и заштите
животне средине
Агенција за заштиту животне средине
Министарство културе и информисања
Министарство спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација
Управа за Дигиталну агенду
Министарство природних ресурса, рударства и
просторног планирања
укупно 1.1:
ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Републички секретаријат за законодавство
Републички завод за статистику
Републички хидрометеоролошки завод
Републичка дирекција за имовину Републике
Србије
Републичка дирекција за робне резерве
Центар за разминирање
Завод за интелектуалну својину
Управа за јавне набавке
Републички сеизмолошки завод
Комесаријат за избеглице и миграције

државни
секретари

извршиоци
у
кабинетима
министара

извршиоци
на
неодређено
време

извршиоци
на
одређено
време

37

укупно
извршилаца
37

4

9

1.081

19

1.113

3
3

7
5

114
208

11

124
227

3

4

51
17
101
174

3
2
4

7
5
4

425
64
322

6

3

3

507

4

7

2

7

4

4
53

2

6
86

53
17
101
184
435
74
330
513

400
88
64

15

426
88
73

730
17

8

742
17

149
16.890

989

55
485
484
120
96
9
101
28
16
70

159
18.018
55
485
484

11

1

131
96
9
101
29
16
70

3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Републичка агенција за мирно решавање радних
спорова
Дирекција за железнице
Завод за социјално осигурање
укупно 2.1:
СЛУЖБЕ ВЛАДЕ
Генерални секретаријат Владе
Канцеларија за сарадњу с медијима
Канцеларија за европске интеграције
Служба за управљање кадровима
Авио-служба Владе

(6)

Канцеларија за одрживи развој недовољно
развијених подручја

23

23

(7)

Канцеларија Националног савета за сарадњу са
Међународним трибуналом за кривично гоњење
лица одговорних за тешка кршења
мефђународног хуманитарног права почињена
на територији бивше Југославије од 1991.год.

10

10

(8)

Управа за заједничке послове републичких
органа

(9)

Служба координационог тела Владе Републике
Србије за општине Прешево, Бујановац и
Медвеђа

25

25

(10)
(11)

Канцеларија Савета за националну безбедност
и заштиту тајних података
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

39
15

39
15

11

11

25

25

(11)
(12)
(13)

(12)
(13)

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу
ефеката прописа
Канцеларија за ревизију система управљања
средствима ЕУ

0

0

7
35
13
1.519
120
25
97
39
35

900

12
10
10

90

7
35
13
1.531
130
25
107
39
35

990
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ОРГАН

државни
секретари

извршиоци
у
кабинетима
министара

извршиоци
на
неодређено
време

извршиоци
на
одређено
време

укупно
извршилаца

(14)
(15)

Канцеларија за Косово и Метохију
Канцеларија за људска и мањинска права

89
39

6

95
39

(16)

Канцеларија за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону

40

4

44

(17)

Канцеларија за сарадњу с црквама и верским
заједницама

20

2

22

0

15
1.567

122

15
1.689

0
86

8
9
8
10
10
9
18
9
11
8
10
15
9
7
10
18
9
17
10
18
8
8
8
8
9
4
3
8
7
286
20.262

(18)
4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

II
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)

Канцеларија за стручне и оперативне послове у
преговарачком процесу
укупно 3.1:
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УПРАВНИХ ОКРУГА
Севернобачки управни округ
Средњобанатски управни округ
Севернобанатски управни округ
Јужнобанатски управни округ
Западнобачки управни округ
Сремски управни округ
Јужнобачки управни округ
Мачвански управни округ
Колубарски управни округ
Подунавски управни округ
Браничевски управни округ
Шумадијски управни округ
Поморавски управни округ
Борски управни округ
Зајечарски управни округ
Златиборски управни округ
Моравички управни округ
Рашки управни округ
Расински управни округ
Нишавски управни округ
Топлички управни округ
Пиротски управни округ
Јабланички управни округ
Пчињски управни округ
Косовски управни округ
Пећки управни округ
Призренски управни округ
Косовскомитровачки управни округ
Косовскопоморавски управни округ
укупно 4.1:
УКУПНО I :
ОРГАНИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОДНОСИ ЗАКОН О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У
РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
Министарство одбране
Министарство унутрашњих послова
Безбедносно информативна агенција
Установе образовања за националну безбедност
Управа за извршење кривичних санкција
укупно 1.2:
Републички геодетски завод

(1)
(2)
(3)
(4)

Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки
Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања
Завод за унапређење образовања и васпитања
Антидопинг агенција
Српска академија наука и уметности
Канцеларија за брзи одговор
Центар за истраживање удеса и озбиљних
незгода
Геолошки завод Србије
укупно 2.2:
Фискални савет
Агенција за борбу против корупције
Заштитник грађана
Повереник за заштиту равноправности

(5)

Повереник за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

0

0
53

0

0

34.972
46.002
2.050
8
4.649
87.681
2.368

1

1

2
1.125

410

123
533
179

69
37
102
7
145
37

0

0

12
192
2.969
14
93
89
30
76

8
9
8
10
10
9
18
9
11
8
10
16
9
7
10
18
9
17
10
19
8
8
8
8
9
4
3
8
7
288
21.526

34.972
46.412
2.050
8
4.772
88.214
2.547
69

1

180
3

1

37
103
7
145
37
12
192
3.149
14
96
89
30
77
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(6)
(1)
(2)
(3)

Кабинет председника Републике
Кабинет председника Владе
Кабинет првог потпредседника Владе

(4)

Кабинет министра без портфеља задуженог за
европске интеграције

(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

извршиоци
на
неодређено
време

0

0

311
613
64

Државна ревизорска институција
укупно 3.2:

(5)

државни
секретари

извршиоци
у
кабинетима
министара

Кабинет потпредседника Владе и министра
спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација
Кабинет потпредседника Владе и министра
рада, запошљавања и социјалне политике
укупно 4.2:
Служба Народне скупштине Републике Србије
Стучна служба Уставног суда
Републичко јавно правобранилаштво
Изабрана лица у Народној скупштини
Изабрана лица у Влади и правосуђу
укупно 5.2:
Установе за регистар обавезног социјалног
осигурања и остваривања права запослених из
радног односа
Социјална заштита
Основно образовање
Средње образовање
Високо образовање
Ученички стандард
Студентски стандард
Установе у области физичке културе
Установе културе
Установа у области стандардизације
укупно 6.2:
Врховни касациони суд
Републичко јавно тужилаштво
Тужилаштво за ратне злочине
Прекршајни судови
Основни судови
Основна јавна тужилаштва
Виши судови
Виша јавна тужилаштва
Виши прекршајни суд
Привредни судови
Привредни апелациони суд
Високи савет судства
Државно веће тужилаца
Апелациони судови
Управни суд
Тужилаштво за организовани криминал
Апелациона јавна тужилаштва
Правосудна академија
укупно 7.2:
УКУПНО II :
С В Е Г А (I+II):

0

0

0

0
0
53

0

0

0

0
0
86

64
465
105
147
280
3.801
4.798

45
5.934
69.416
31.521
22.303
1.363
2.277
140
2.394
66
135.459
235
43
39
2.037
5.898
995
1.623
419
202
729
81
48
20
577
129
49
125
26
13.275
244.859
265.121

извршиоци
на
одређено
време

укупно
извршилаца

4
43
12
11

311
617
107
12
11

13

13

8

8

7
94
71

7
158
536
105
151
280
3.801
4.873

4

75

4

35
30
69

1

6

1

8
963
2.088

49
5.934
69.416
31.521
22.303
1.363
2.277
175
2.424
66
135.528
235
43
40
2.037
5.898
995
1.623
419
208
729
81
48
20
577
129
50
125
26
13.283
245.822
267.348

НАПОМЕНЕ:
1) извршиоци на одређено време су извршиоци ангажовани због повећаног обима посла као и
запослени у кабинетима председника Владе, потпредседника Владе и председника Републике
2) код Републичког хидрометеоролошког завода обезбеђена су средства и за 4.046 осматрача и
стрелаца на противградним станицама
3) код Правосудне академије обезбеђена су средства и за 89 полазника из 2011, 2012, и 2013.
године и 25 полазника у 2014. години
4) динамика попуњавања слободних радних места мора бити усклађена са обезбеђеним
средствима у буџету
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највеће учешће у структури укупних расхода и издатака буџета за 2014. годину.
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања утврђене су
у укупном износу од 275.768,2 мил. динара. Републичком фонду за пензијско и
инвалидско осигурање планиран је трансфер у износу од 256.100,0 мил.
динара, Националној служби за запошљавање у износу од 13.307,9 мил.
динара за финансирање новчаних накнада за случај незапослености и
привремених накнада запослених са територије АП Косова и Метохије, као и
544 мил. динара из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом за мере и активности које
спроводи Национална служба за запошљавање.
Министарству здравља је планиран трансфер од 5.304,6 мил. динара
од чега је за Републички фонд за здравствено осигурање планирано 2.580,0
мил. динара (1.632,0 мил. динара за накнаде зараде у случају привремене
спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће динара) а за капиталне дотације здравствененим установама
планиран је износ од 2.724,6 мил.динара (реконструкција, модернизација,
реорганизација, унапређење и доградња клиничких центара, као и набавка
медицинске опреме за потребе здравствених установа).
Министарству одбране планирана су средства у износу од 511,7 мил.
динара као накнада дела трошкова за становање професионалним војним
лицима у пензији.
Приход од дотација из буџета Републике представља значајан извор
финансирања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и
последица је недовољног остваривања прихода по основу доприноса.
У складу са фискалним правилима дефинисаним чланом 27е Закона о
буџетском систему, усклађивање пензија се врши у априлу и октобру. У априлу
2014. године, пензије ће се индексирати са 0,5% а у октобру је планирана
индексација за 1%.
Трансфери који се извршавају преко раздела Министарства финансија
регулисани су чланом 173. Закона о пензијском и инвалидском осигурању којим
је предвиђено да је Република гарант за обавезе Фонда, за остваривање права
по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања. Ради уравнотежења
финансијског биланса Фонда, из тог министарства предвиђена су средства у
износу од 229.300,0 мил. динара, којa учествују са 37.79% у планираним
укупним приходима и примањима Фонда за 2014. годину.
Трансферима из Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике у износу од 26.800,0 мил. динара, обезбеђују се средства за исплату
пpава по посебним прописима, и то:
- чланом 235. Закона регулисано је да Република обезбеђује средства
за права из пензијског и инвалидског осигурања која су остварена под
повољнијим условима у односу на услове утврђене законом и то за права
утврђена републичким и савезним прописима;
- чланом 207. став 2. Закона регулисано је да се средства за покриће
разлике између најнижег износа пензије и износа пензије која би осигуранику
припадала без његове примене, обезбеђују у буџету Републике.
Националној служби за запошљавање планирана су средства
трансфера из буџета Републике са раздела Министарства финансија у износу
од 11.040,0 мил. динара и намењена су за финансирање новчаних накнада за
случај незапослености и привремених накнада запослених са територије АП
Косова и Метохије.
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Националној служби за запошљавање планиран је трансфер у износу од
2.267,9 мил.
Ова средства користе се за реализацију програма и мера активне
политике запошљавања, које спроводи Национална служба за запошљавање,
у складу са Законом, у износу од 2.267,9 милиона динара и то за програме
активног тражења посла, програме додатног образовања и обуке, субвенције
за запошљавање и јавне радове. Планираним средствима обухваћене су мере
активне политике запошљавања које ће бити реализоване по основу више
споразума који дефинишу мере чији се наставак финансирања очекује у 2014.
години. Из ових средстава планира се и исплата посебних новчаних накнада
запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за
остваривање права на пензију у износу од 1.667,9 милиона динара.
У Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом планирана су средства за мере и
активности које спроводи Национална служба за запошљавање, и то за: мере и
активности професионалне рехабилитације, подстицање запошљавања особа
са инвалидитетом и рефундацију трошкова прилагођавања радног места особа
са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима и друго.
Републичком фонду за здравствено осигурање, са раздела
Министарства здравља планиран је трансфер у износу од 2.580,0 мил. динара
од чега је 668,0 мил. динара планирано за трошкове здравствене заштите
лицима која се сматрају осигураницима по члану 22. став 1. Закона о
здравственом осигурању, 280,0 мил. динара планира за здравствену заштиту
лица оболелих од ретких болести, као и 1.632,0 за накнаду зараде у случају
привремене спречености за рад због болести или компликацдија у вези са
одржавањем трудноће.
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Јавни дуг
A. У 2014. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од
93.495.600.000 динара (EUR 787.000.000) и то:
I. Европској банци за обнову и развој у укупном износу до 23.760.000.000
динара (200.000.000 EUR), за:
1. Агенцију за осигурање депозита „Stand-by” линија за Агенцију за осигурање
депозита у износу до 23.760.000.000 динара (200.000.000 EUR).
II. Немачкој развојној банци (KfW) по основу једног кредита у укупном износу до
5.346.000.000 динара (45.000.000 EUR), за:
Јавно предузеће „Електропривреда Србије” за измену система за транспорт
пепела и шљаке, ТЕНТ А у износу до 5.346.000.000 динара (45.000.000 EUR).
III. Пословним банкама по основу пет кредита у укупном износу до
58.330.800.000 динара (491.000.000 EUR), за:
Јавно предузеће „Србијагас” за одржавање текуће ликвидности у износу до
23.760.000.000 динара (200.000.000 EUR);
Јавно предузеће „Емисиона техника и везе” за прелазак са аналогног на
дигитални сигнал у износу до 4.276.800.000 динара (36.000.000 EUR);
Јавно предузеће „Електропривреда Србије” за одржавање текуће ликвидности у
износу до 11.880.000.000 динара (100.000.000 EUR);
Железара Смедерево д.о.о. за одржавање текуће ликвидности у износу до
3.564.000.000 динара (30.000.000 EUR);
Наменска индустрија - Подршка модернизацији, развоју технологије и извозу
наменске индустрије до 14.850.000.000 динара (125.000.000 EUR).
IV. Извозно-увозним банкама у укупном износу до 6.058.800.000динара
(51.000.000 EUR) и то:
1. Чешка експортна банка за АД „Железнице Србије” за реализацију
инфраструктурних пројеката на прузи Ниш-Димитровград у износу до
6.058.800.000 динара (51.000.000 EUR).
Б. Република Србија ће у 2014. години одобрити пројектне и програмске зајмове
до износа од 585.650.698.800 динара (EUR 3.035.000.000 и USD 2.463.260.000)
и то са:
I. Meђународном банком за обнову и развој у укупном износу до 72.190.200.000
динара (790.000.000 USD) и то:
Министарству финансија за зајам за развој и реструктурирање јавних
предузећа СЕО-ДПЛ у износу до 22.845.000.000 динара (250.000.000 USD);
Министарству финансија за зајам за развој и реструктурирање јавних
предузећа СЕО-ДПЛ 2 у износу до 22.845.000.000 динара (250.000.000 USD);
Агенцији за осигурање депозита за зајам за докапитализацију Агенције за
осигурање депозита у износу до 18.276.000.000 динара (200.000.000 USD);
Министарству здравља – други зајам за здравство (набавка опреме за
превенцију канцера и унапређење примарне здравствене заштите), у износу до
3.655.200.000 динара (40.000.000 USD);
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завода за унапређење земљишне администрације у Србији у износу до
4.569.000.000 динара (50.000.000 USD).
II. Банком за развој Савета Европе у укупном износу до 4.158.000.000 динара
(35.000.000 EUR) и то:
1. Министарству правде и државне управе за изградњу нових затворских
капацитета у Крагујевцу и Панчеву у износу до 4.158.000.000 динара
(35.000.000 EUR);
III. Страним владама у укупном износу до 385.184.700.000 динара (315.000.000
USD и 3.000.000.000 EUR) и то:
Владом Уједињених Арапских Емирата (Фонд за развој Абу Дабија) за кредит
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу до
25.129.500.000 динара (275.000.000 USD);
Владом Уједињених Арапских Емирата за кредит за подршку Републици Србији
у износу до 356.400.000.000 динара (3.000.000.000 EUR)
Владом Републике Турске за кредит Министарства саобраћаја за
инфраструктурне пројекте у мање развијеним областима у износу до
3.655.200.000 динара (40.000.000 USD).
IV. Институционалним инвеститорима у укупном износу до 68.535.000.000
динара (750.000.000 USD) и то:
Министарству финансија за емитовање обвезница на међународном
финансијском тржишту у износу до 68.535.000.000 динара (750.000.000 USD).
V. Export - Import банкама у укупном износу до 55.582.798.800 динара
(608.260.000 USD) и то:
Export - Import Bank of China за кредит Министарства енергетике, развоја и
животне средине за Реализацију друге фазе Пакета пројеката ТЕ-КО Костолац
у износу до 55.582.798.800 динара (608.260.000 USD)
В. Стање јавног дуга Републике Србије на дан 30. септембар 2013.
године износи 2.185.920.841.586 динара (19.073.620.574 EUR), од чега:
I Стање јавног дуга по основу директних обавеза Републике Србије
износи 1.854.718.431.799 динара (16.183.658.149 EUR), од чега:
Унутрашњи дуг у укупном износу од 751.482.332.759 динара (6.557.185.700
EUR), и то по основу:
Закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза
Републичког фонда за ПИО пољопривредника насталих по основу
неисплаћених пензија и новчаних накнада у износу од 2.709.763.808 динара
(23.644.501 EUR);
Закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза
Републичког фонда за ПИО запослених насталих по основу неисплаћених
пензија и новчаних накнада у износу од 708.118.025 динара (6.178.803 EUR);
Обавеза према Комерцијалној банци АД Београд (куповина зграде за Амбасаду
Републике Србије у Бриселу) у износу од 920.928.216 динара (8.035.714 ЕUR);
Старе девизне штедње - обавезе према Народној банци Србије у износу од
244.633.026 динара (2.134.587 EUR) што је део унутрашњег дуга и законом
преузета обавеза Републике Србије;
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динара (1.597.849.793 EUR) што је део унутрашњег дуга и законом преузета
обавеза Републике Србије;
Старе девизне штедње - обавезе према банкама у износу од 3.410.551.144
динара (29.759.339 EUR) што је део унутрашњег дуга и законом преузета
обавеза Републике Србије;
Зајма за привредни развој Републике Србије у износу од 890.018.623 динара
(7.766.007 EUR) што је део унутрашњег дуга и законом преузета обавеза
Републике Србије;
Емитованих краткорочних хартија од вредности (државних записа) у износу од
18.812.200.000 динара (164.149.020 EUR);
Дугорочних хартија од вредности емитованих на домаћем финасијском тржишту
у динарима у износу од 381.536.543.275 динара (3.329.161.387 EUR);
Дугорочних хартија од вредности емитованих на домаћем финасијском тржишту
у еврима у износу од 127.110.948.963 динара (1.109.128.000 EUR);
Војвођанска банка а.д. Нови Сад/1 у износу од 859.533.000 динара (7.500.000
EUR) што је део унутрашњег дуга и законом преузета обавеза Републике
Србије;
Alpha Bank Srbija а.д. Београд у износу од 1.289.299.500 динара (11.250.000
EUR);
Piraeus Bank а.д. Београд у износу од 1.719.066.000 динара (15.000.000 EUR);
Eurobank a.d. Beograd у износу од 748.993.233 динара (6.535.467 EUR);
Војвођанска банка а.д. Нови Сад/2 у износу од 907.284.822 динара (7.916.667
EUR);
Banca Intesa AD Beograd у износу од 2.785.746.453 динара (24.307.500 EUR);
Raiffeisen Banka AD Beograd у износу од 2.785.746.453 динара (24.307.500
EUR);
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 3.342.294.071 динара (29.163.750
EUR);
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 1.114.098.024 динара
(9.721.250 EUR);
Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd у износу од 1.719.066.000 динара (15.000.000
EUR);
Eurobank a.d. Beograd у износу од 1.432.555.000 динара (12.500.000 EUR);
Војвођанска банка а.д. Нови Сад/3 у износу од 1.432.555.000 динара (12.500.000
EUR);
КБЦ БАНКА AД Београд у износу од 742.363.041 динара (6.477.614 EUR);
Комерцијална банка а.д. Београд - за куповину зграде Аероинжењеринга у
износу од 1.303.625.050 динара (11.375.000 EUR);
Обавезе према Фонду за развој у износу од 5.457.215.027 динара (47.617.849
EUR);
Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвонђанске банке а.д. Нови
Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне
емисије у износу од 296.736.079 динара (2.589.221 EUR);
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набавке лекова и медицинског материјала у износу од 3.632.908.994 динара
(31.699.559 EUR);
Путарска предузећа - Програм мера за преузиманје обавеза ЈП “Путеви Србије”
према путарским предузећима у износу од 448.925.103 динара (3.917.172 EUR).
2. Спољни дуг у укупном износу од 1.103.236.099.040 динара (9.626.472.449
EUR), и то према:
Међународној банци за обнову и развој (IBRD) у износу од 165.516.243.737
динара (1.444.239.870 EUR);
Међународном удружењу за развој (IDA) у износу од 56.931.677.136 динара
(496.766.941 EUR);
Европској инвестиционој банци (EIB) у износу од 78.836.057.465 динара
(687.897.301 EUR);
Банци за развој Савета Европе (CEB) у износу од 6.746.932.935 динара
(58.871.500 EUR);
Европској банци за обнову и развој (EBRD) у износу од 3.162.050.157 динара
(27.591.001 EUR);
Страним Владама у износу од 115.574.445.371 динара (1.008.464.294 EUR);
Влади Руске Федерације у износу од 14.006.173.500 динара (122.213.227 EUR);
Влади Републике Италије у износу од 2.857.947.225 динара (24.937.500 EUR) –
развој приватног сектора путем кредитне линије;
Влади Републике Италије у износу од 1.719.066.000 динара (15.000.000 EUR) –
развој малих и средњих предузећа;
Export-Import Bank of China у износу од 5.857.814.491 динара (51.113.347 EUR) –
Репрограмирани зајам;
Export-Import Bank of China у износу од 2.675.864.755 динара (23.348.709 EUR) –
X RAY;
Export-Import Bank of China у износу од 8.966.761.824 динара (78.240.991 EUR) Мост Земун-Борча;
Осталим страним Владама у износу од 31.892.909.080 динара (278.286.951
EUR);
Влади Републике Француске – NATIXIS у износу од 1.008.931.296 динара
(8.803.600 EUR);
Либија – нерегулисани дуг СФРЈ у износу од 4.432.498.315 динара (38.676.511
EUR);
Export-Import Bank of China у износу од 8.364.398.731 динара (72.984.970 EUR) –
Пакет Пројекат - Костолац;
Влада Републике Азербејџан - изградња деоница Љиг-Бољковци, БољковциТаково и Таково-Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији у износу од
8.326.310.154 динара (72.652.622 EUR);
Влади Руске Федерације у износу 25.465.770.000 динара (222.205.866 EUR).
Укупно остали кредитори у износу од 676.468.692.239 динара (5.902.641.542
EUR)
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макроекономска помоћ Републици Србији;
Европској унији (EU 200) у износу од 11.460.440.000 динара (100.000.000 EUR),
макроекономска помоћ Републици Србији;
Париском клубу поверилаца у износу од 158.784.398.270 динара (1.385.500.018
EUR), наслеђени дугови бивше СФРЈ;
Лондонском клубу у износу од 36.045.993.551 динара (314.525.390 EUR)
наслеђени дугови бивше СФРЈ, репрограмирани са 62% отписа;
KfW у износу од 810.104.088 динара (7.068.700 EUR), кредит за рехабилитацију
локалног система грејања у Србији - фаза III;
KfW у износу од 311.976.343 динара (2.722.202 EUR), кредит за водовод и
рехабилитацију у општинама средње величине у Србији – фаза IV;
KfW у износу од 278.581.952 динара (2.430.814 EUR), кредит за водовод и
рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1 - фаза II;
KfW у износу од 0 динара (0 EUR), кредит за водовод и рехабилитација у
општинама средње величине у Србији 2 - фаза II;
KfW у износу од 8.824.538.800 динара (77.000.000 EUR), финансирање мера
енергетске ефикасности, пољопривреде и прехрамбене индустрије преко малих
и средњих предузећа и физичких лица и општинске инфраструктуре преко
општина и јавно-комуналних предузећа;
Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29815 у износу од 1.814.569.678 динара
(15.833.333 EUR);
VTB Capital plc у износу од 4.775.183.344 динара (41.666.667 EUR);
Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29820 у износу од 2.148.832.500 динара
(18.750.000 EUR);
Нова кредитна банка Марибор д.д. у износу од 716.277.500 динара (6.250.000
EUR);
Societe Generale Bank Paris у износу од 33.533.247.440 динара (292.600.000
EUR), за финансирање буџетског дефицита и рефинансирање дуга РС према
иностранству;
ММФ средства алокације у износу од 50.526.555.973 динара (440.877.977 EUR);
Еуробонд 2021 у износу од 169.771.800.000 динара (1.481.372.443 EUR);
Еуробонд 2017 у износу од 63.664.425.000 динара (555.514.666 EUR);
Еуробонд 2020 у износу од 127.328.850.000 динара (1.111.029.332 EUR).
II Стање јавног дуга по основу индиректних обавеза Републике Србије (обавезе
за које је Република Србија гарант) износи 331.202.409.787 динара
(2.889.962.425 EUR), од чега:
Унутрашњи дуг индиректне обавезе Републике Србије (обавезе за које је
Република Србија гарант) у укупном износу од 97.097.588.349 динара
(847.241.366 EUR), од чега према:
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 1.756.885.452 динара (15.330.000
EUR) – ЈП „Путеви Србије”;
Marfin Bank a.d. Beograd у износу од 1.403.319.165 динара (12.244.898 EUR) –
ЈП „Путеви Србије”;
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ЈП „Србијагас”;
Banca Intesa AD Beograd у износу од 13.064.901.600 динара (114.000.000 EUR) –
ЈП „Србијагас”;
Banca Intesa AD Beograd у износу од 5.157.198.000 динара (45.000.000 EUR) –
ЈП „Србијагас”;
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 4.584.176.000 динара
(40.000.000 EUR) – ЈП „Србијагас”;
Erste Bank а.д. Novi Sad у износу од 4.584.176.000 динара (40.000.000 EUR) –
ЈП „Србијагас”;
Комерцијалној банци а.д. Београд у износу од 2.292.088.000 динара (20.000.000
EUR) – ЈП „Србијагас”;
Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd у износу од 4.011.154.000 динара (35.000.000
EUR) – ЈП „Србијагас”;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 3.438.132.000 динара (30.000.000
EUR); – ЈП „Србијагас”;
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 1.146.044.000 динара
(10.000.000 EUR) – ЈП „Србијагас”;
Војвођанска банка а.д. Нови Сад у износу од 2.292.088.000 динара (20.000.000
EUR); – ЈП „Србијагас”;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 1.146.044.000 динара (10.000.000
EUR); – ЈП „Србијагас”;
Sberbank Srbija a.d. Beograd у износу од 8.022.308.000 динара (70.000.000 EUR);
– ЈП „Србијагас”;
OTP Bank Srbija a.d. Novi Sad у износу од 1.146.044.000 динара (10.000.000
EUR); – ЈП „Србијагас”;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 2.292.088.000 динара (20.000.000
EUR); – ЈП „Србијагас”;
Војвођанска банка а.д. Нови Сад у износу од 2.292.088.000 динара (20.000.000
EUR); – ЈП „Србијагас”;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 1.939.459.079 динара (16.923.077
EUR); - JAT Airways а.д. Београд;
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 1.939.459.079 динара
(16.923.077 EUR) - JAT Airways а.д. Београд;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 460.621.530 динара (4.019.231
EUR); - JAT Airways а.д. Београд;
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 460.621.530 динара
(4.019.231 EUR); - JAT Airways а.д. Београд;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 96.972.955 динара (846.154 EUR);
- JAT Airways а.д. Београд;
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 96.972.955 динара
(846.154 EUR); - JAT Airways а.д. Београд;
Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd у износу од 276.196.604 динара (2.410.000
EUR); -Oпштина Косовска Митровица;
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EUR); -Oпштина Звечан;
Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd у износу од 138.098.302 динара (1.205.000
EUR); -Oпштина Зубин Поток;
Комерцијалној банци а.д. Београд у износу од 337.739.701 динара (2.947.005
EUR) – Грађевинска дирекција Србије-Репрограм/рефинансирање краткорочног
кредита за опремање градског грађевинског земљишта на локацији касарне
„Степа Степановић” у Београду;
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 1.146.044.000 динара
(10.000.000 EUR) – Галеника а.д. Београд, рефинансирање постојећег дуга
према банкама;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 3.438.132.000 динара (30.000.000
EUR) – „Галеника” а.д. Београд, рефинансирање постојећег дуга према
банкама;
Aгроиндустријска комерцијална банка „АИК Банка” АД Ниш у износу од
2.292.088.000 динара (20.000.000 EUR) – „Галеника” а.д. Београд,
рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирење обавеза према
добављачима;
Комерцијалној банци а.д. Београд у износу од 1.146.044.000 динара (10.000.000
EUR) – „Галеника” а.д. Београд, рефинансирање постојећег дуга према
банкама и измирење обавеза према добављачима;
Комерцијалној банци а.д. Београд у износу од 286.511.000 динара (2.500.000
EUR) – „Галеника” а.д. Београд, рефинансирање постојећег дуга према
банкама и измирење обавеза према добављачима;
Aгроиндустријска комерцијална банка „АИК Банка” АД Ниш у износу од
286.511.000 динара (2.500.000 EUR) – „Галеника” а.д. Београд, рефинансирање
постојећег дуга према банкама и измирење обавеза према добављачима;
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 268.972.553 динара
(2.346.965 EUR) – Грађевинска дирекција Србије-Објекат 3А;
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 253.552.539 динара
(2.212.415 EUR) – Грађевинска дирекција Србије-Објекат 3Г;
Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd у износу од 495.230.171 динара (4.321.214
EUR) – Грађевинска дирекција Србије-Објекат 3Б;
Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd у износу од 550.009.075 динара (4.799.197
EUR) – Грађевинска дирекција Србије-Објекат 3В;
Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd у износу од 1.610.898.145 динара (14.056.163
EUR) – Грађевинска дирекција Србије- Објекат 2Г-2Д-2Ђ-2Е;
Комерцијалној банци а.д. Београд у износу од 859.532.998 динара (7.500.000
EUR) – JAT Airways а.д. Београд, одржавање текуће ликвидности;
Banca Intesa AD Beograd у износу од 1.146.044.000 динара (10.000.000 EUR) –
JAT Airways а.д. Београд, одржавање текуће ликвидности;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 573.022.000 динара (5.000.000
EUR) – ЈАТ техника д.о.о. пројекат изградње хангара 2 у циљу прихватања и
усвајања новог типа авиона А320.
Aгроиндустријска комерцијална банка „АИК Банка” АД Ниш у износу од
1.719.066.000 динара (15.000.000 EUR) –Гаранција за обавезе Фонда за развој
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Aгроиндустријске комерцијалне банке „АИК Банка” АД Ниш;
Комерцијалној банци а.д. Београд у износу од 2.865.110.000 динара (25.000.000
EUR) – Гаранција за обавезе Фонда за развој Републике Србије по основу
уговора између Железаре Смедерево д.о.о. и Комерцијалне банке а.д. Београд;
Banca Intesa AD Beograd у износу од 1.146.044.000 динара (10.000.000 EUR) Гаранција за обавезе Фонда за развој Републике Србије по основу уговора
између Железаре Смедерево д.о.о. и Banca Intesa AD Beograd;
Комерцијалној банци а.д. Београд у износу од 687.626.400 динара (6.000.000
EUR) - Гаранција за обавезе Фонда за развој Републике Србије по основу
уговора између Железаре Смедерево д.о.о. и Комерцијалне банке а.д. Београд;
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 1.146.044.000 динара
(10.000.000 EUR) - Гаранција за обавезе Фонда за развој Републике Србије по
основу уговора између Железаре Смедерево д.о.о. и Банке Поштанске
штедионице а.д. Београд;
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од1.146.044.000 динара
(10.000.000 EUR) - Гаранција за обавезе Фонда за развој Републике Србије по
основу уговора између Железаре Смедерево д.о.о.и Банке Поштанске
штедионице а.д. Београд;
Unicredit Bank Srbija AD Beograd у износу од 1.032.469.409 динара (9.008.986
EUR) - Гаранција за обавезе Фонда за развој Републике Србије по основу
уговора између Железаре Смедерево д.о.о. и Unicredit Bank Srbija AD Beograd;
Sberbank Srbija a.d. Beograd у износу од 2.472.887.805 динара (21.577.599 EUR)
- Гаранција за обавезе Фонда за развој Републике Србије по основу уговора
између Железаре Смедерево д.о.о. и Sberbank Srbija a.d. Beograd;
Aгроиндустријска комерцијална банка „АИК Банка” АД Ниш у износу од
573.022.000 динара (5.000.000 EUR) - Агрожив АД Житиште - Обезбеђење
трајних обртних средстава.
Спољни дуг индиректне обавезе Републике Србије у укупном износу од
234.104.821.438 динара (2.042.721.059 EUR), од чега према:
Европској банци за обнову и развој (EBRD) у износу од 40.407.643.167 динара
(352.583.696 EUR);
Европској инвестиционој банци (EIB) у износу од 103.799.996.828 динара
(905.724.360 EUR);
KfW у износу од 6.170.222.299 динара (53.839.314 EUR);
Европској унији (EU) у износу од 20.518.461.095 динара (179.037.289 EUR),
наслеђени дуг према EU где су оригинални дужници ЈП „Електропривреда
Србије”, АД „Железнице Србије” и ЈП „Путеви Србије”;
Еурофима за корисника АД „Железнице Србије” у износу од 10.593.286.700
динара (92.433.508 EUR);
Влади Републике Пољске у износу од 2.231.934.922 динара (19.475.124 EUR) –
ЈП „Електропривреда Србије” -Обнова електропривреде Србије;
Међународном удружењу за развој (IDA) у износу од 1.535.014.889 динара
(13.394.031 EUR), кредит у оквиру Програма енергетске заједнице југоисточне
Европе (ESCEE) - Пројекат за Србију- ЈП „Електропривреда Србије”;
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(1.676.081 EUR), кредит у оквиру Програма енергетске заједнице југоисточне
Европе (ESCEE) - Пројекат за Србију- ЈП „Електромрежа Србије”;
Export Development Canada у износу од 8.164.888.630 динара (71.244.111 EUR) РТБ Бор, компонента 1;
Export Development Canada у износу од 6.303.242.000 динара (55.000.000 EUR) РТБ Бор, компонента 2;
Societe Generale Bank Paris у износу од 2.104.980.272 динара (18.367.360 EUR) Обавезе према - ЈП „Путеви Србије”;
Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт – СДПР” по
основу извозног посла са Министарством одбране НДР Алжир у износу од
3.701.812.738 динара (32.300.791EUR);
Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт – СДПР” по
основу извозног посла са Emirates Advanced Research & Technology L.L.C у
износу од 263.228.909 динара (2.296.848 EUR);
Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт – СДПР” по
основу извозног посла са Emirates Advanced Research & Technology L.L.C у
износу од 394.843.364 динара (3.445.272 EUR);
Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam у износу од 1.146.044.000 динара
(10.000.000 EUR) - рефинансирање краткорочних обавеза „Галеника” а.д. према
пословним банкама;
JICA у износу од 218.123.356 динара (1.903.272 EUR) - ЈП „Електропривреда
Србије”, пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање за ТЕ „Никола
Тесла”.
Deutsche Bank AG - London Branch у износу од 5.730.220.000 динара (50.000.000
EUR) - ЈП „Србијагас”;
Amesterdam Trade Bank N.V. у износу од 2.292.088.000 динара (20.000.000
EUR) - ЈП „Србијагас”;
Deutsche Bank AG - London Branch у износу од 3.438.132.000 динара (30.000.000
EUR) - ЈП „Србијагас”;
Deutsche Bank AG - London Branch у износу од 3.438.132.000 динара (30.000.000
EUR) - ЈП „Србијагас”;
Credit Suisse Bank AG - London у износу од 11.460.440.000 динара (100.000.000
EUR) - ЈП „Србијагас”.
Рaзвојна помоћ Европске уније
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПОТРАЖИВАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ПОДРЖАНИХ У ОКВИРУ
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (ИПА)
Европска комисија (ЕК) је за период 2007-2013. године усвојила
финансијски инструмент пружања помоћи земљама кандидатима и
потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ - Инструмент за предприступну
помоћ (ИПА). Ради се о јединственом претприступном инструменту за
референтни буџетски период, који земљма корисницама треба да пружи
подршку при прелазу из статуса земље потенцијалног кандидата у статус
земље кандидата и даље, до ступања у чланство у ЕУ. При томе, структура
ИПА јасно артикулише намеру ЕУ да се у претприступном периоду земље
(потенцијални) кандидати припреме за управљање фондовима који ће им бити

- 223 доступни након приступања. Наиме, пун обим доступности средстава
намењених кроз ИПА, држава у процесу придруживања постиже тек када у
довољној мери узнапредује према копенхашким критеријумима (тј. стекне
статус кандидата) и унапреди сопствене управљачке структуре – до
акредитације система децентрализованог управљања фондовима ЕУ
(Decentralised Management – DM - ДМ). Отуда се кроз овај нови концепт
претприступне помоћи стално има у виду перспектива чланства у ЕУ, када ће
Република Србија бити корисник Кохезионог и Структурних фондова, односно
пуноправно учествовати у Заједничкој пољопривредној политици и користити и
друге финансијске инструменте који су на располагању државама чланицама.
Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) структуриран је у пет
компоненти, од којих су Републици Србији тренутно доступне прве две, на које
се и односи предметно образложење. За наведени седмогодошњи период
Републици Србији је кроз ИПА намењена подршка од приближно 1,1 милијарди
EUR. Средства се алоцирају преко годишњих пакета пројеката/програма које
припрема национална администрација. Након формулисања предлога
пројеката, национални ИПА координатор и надлежне институције врше
консултације са Делегацијом Европске уније у вези предложених пројеката.
Коначна одлука о пројектима/секторским програмима који ће бити
финансирани, доноси се након међуресорних консултација у оквиру генералних
директората Европске комисије (ЕК) и одлуке ИПА комитета, а правни основ за
реализацију подржаних пројеката настаје потписивањем одговарајућег
годишњег Финансијског споразума.
ПРВА КОМПОНЕНТА ИПА: ПОМОЋ У ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА
ИНСТИТУЦИЈА, ЗА ПРОГРАМСКЕ ЦИКЛУСЕ ИПА 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
и 2013 – централизовано управљање
Правни основ коришћења ИПА за Републику Србију, представља Закон
о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије
Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску
помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи
према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), који је Народна
скупштина Републике Србије ратификовала 26. децембра 2007. године
(„Службени гласник РС”, број 124/07 од 26. децембра 2007. године). У складу са
Законом о потврђивању Оквирног споразума, за одобравање и спровођење
предложених пројеката неопходно је обезбедити одговарајући износ
националног суфинансирања пројеката. Обавеза суфинансирања пројеката у
оквиру прве ИПА компоненте примењује се за Републику Србију почев од
програмског пакета ИПА 2008. Суфинансирање пројеката може бити
обезбеђено из јавних средстава (по дефиницији ЕУ јавна средства су: средства
буџета, сопствени приходи буџетских корисника, кредити одобрени држави или
уз државну гаранцију) или донација међународних институција.
„Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Комисије
Европских Заједица у вези са Националним програмом за Србију у оквиру
компоненте ИПА за помоћ у транзицији и институционалну изградњу за 2008.
годину”, којим су одобрени пројекти из прве компоненте ИПА 2008, потписан је
1. априла 2009. године. Овим споразумом допринос Европске Заједнице
Националном програму за 2008. годину утврђен је у максималном износу од
168.641.314 евра.
Због последица глобалне економске кризе и предвиђеног мањка у
буџету Републике Србије, почетком 2009. године покренути су преговори
између Владе Републике Србије и Европске комисије, о могућности
одобравања директне буџетске подршке Републици Србији, из средстава

- 224 предвиђених у оквиру прве компоненте националног ИПА програма за 2009.
годину. Будући да су преговори успешно завршени, 17. септембра 2009. године
потписан је „Финансијски споразум између Владе Републике Србије и
Комисије европских заједница у вези са Програмом буџетске подршке
Републици Србији у оквиру ИПА компоненте – помоћ у транзицији и изградња
институција за 2009. годину”. Овим Финансијским споразумом је 100 милиона
евра из програма ИПА 2009 преусмерено на потребе буџета Републике Србије.
Преостали износ из Националног програма за ИПА 2009 обезбеђен је
за реализацију пројеката у оквиру (прве) компоненте ИПА за 2009. годину.
„Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије
у вези са Националним програмом за Србију у оквиру компоненте ИПА за
помоћ у транзицији и институционалну изградњу за 2009. годину”, којим су
одобрени пројекти из прве компоненте ИПА 2009, потписан је 10. фебруара
2010. године. Овим споразумом допринос Европске Заједнице Националном
програму за 2009. годину утврђен је у максималном износу од 70.551.643 евра.
„Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске
Комисије у вези са Националним програмом за Републику Србију у оквиру
компоненте ИПА за помоћ у транзицији и институционалну изградњу за 2010.
годину”, којим су одобрени пројекти из прве компоненте ИПА 2010, потписан је
25. маја 2010. године. Овим споразумом допринос Европске Заједнице
Националном програму за 2010. годину утврђен је у максималном износу од
174.206.679 евра.
„Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске
Комисије у вези са Националним програмом за Републику Србију у оквиру
компоненте ИПА за помоћ у транзицији и институционалну изградњу за 2011.
годину”, којим су одобрени пројекти из прве компоненте ИПА 2011, потписан је
22. јула 2011. године. Овим споразумом допринос Европске уније Националном
програму за 2011. годину утврђен је у максималном износу од 178.556.810 евра.
„Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске
комисије на основу кога се спроводи Национални програм за Србију у оквиру
ИПА компоненте - Помоћ у транзицији и изградња институција за 2012. годину”,
којим су одобрени пројекти из прве компоненте ИПА 2012, потписан је 20.
децембра 2012. године. Овим споразумом допринос Европске уније
Националном програму за 2012. годину утврђен је у максималном износу од
171.600.995 евра.
Одобрење Националног програма за ИПА годину 2013, од стране
ИПА комитета и потписивање одговарајућег Финансијског споразума очекује се
до краја календарске 2013. године. У том смислу, почетак спровођења
пројеката и секторских програма у оквиру овог националног програма очекује се
током календарске 2014. године, због чега је садржина овог програма
интегрисана у овај закон и образложење.
У складу са захтевима у члану 11. Уредбе Европске комисије о
спровођењу ИПА бр. 718/2007, очекује се да до краја 2013. године, Европска
комисија на Републику Србију пренесе овлашћења за самостално управљање
средствима претприступне помоћи ЕУ. Преласком на децентрализовано
управљање, процес спровођења пројеката, односно организацију поступака
јавних набавки, управљање уговорима и исплате крајњим корисницима и
уговарачима неће више вршити Делегација Европске уније у Београду већ
институције Републике Србије, како за средства финансијске помоћи ЕУ тако и
за национално суфинансирање. У том смислу, највећи део програма ИПА 2013
припремљен је тако да се реализација предвиђа у режиму децентрализованог
управљања, осим неколицине пројеката/секторских програма или делова истих,

- 225 за које је предвиђено да се спроводе на бази уговора о доприносу између ЕК и
имплементационих партнера у ком случају одговарајуће операције остају у
режиму централизованог управљања. Одговарајући члан Закона о буџету и ово
образложење садрже презентацију свих пројеката и секторских програма у
оквиру ИПА 2013 Националног пакета, груписане према одговарајућем систему
управљања средствима ЕУ (централизовано и децентрализовано управљање).
У сваком од наведених редовних годишњих Финансијских споразума,
истиче се и да Европска унија подржава Републику Србију додатним
финансијским средствима која улазе у укупну годишњу алокацију, а намењена
су за подршку активностима у областима просвете (ТЕМПУС програм, у износу
од просечно 7 милиона евра на годишњем нивоу) и Нуклеарне безбедности и
заштите од зрачења (5 милиона евра просечно на годишњем нивоу). Ови
програми се спроводе у оквиру одговарајућих Вишекорисничких и
Хоризонталних програма и усвајају се посебним Финансијским споразумима.
Пројекти и секторски програми који су формулисани током процеса
програмирања ИПА 2008, ИПА 2009, ИПА 2010, ИПА 2011 , ИПА 2012 и ИПА
2013 разврстани су према приоритетним областима које се дефинишу у оквиру
Вишегодишњег индикатовног планског документа (Multiannual Indicative Planning
Document – MIPD). Главне области подршке дефинисане у MIPD 2008-2010 и
2009-2011, који је важио за ИПА године 2008, 2009 и 2010 су: политички
захтеви, друштвено-економски развој и достизање европских стандарда,
односно према MIPD 2011-2013 у складу са којим су одобрени Национални
програми за ИПА 2011 , ИПА 2012 и ИПА 2013: правосуђе и унутрашњи
послови, реформа државне управе, социјални развој, развој приватног сектора,
транспорт, животна средина, климатске промене и енергетика, пољопривреда и
рурални развој.
У оквиру сваке од наведених области подршке неопходно је
обезбедити суфинансирање у износу од 10% од укупне вредности буџета
пројеката који се односе на техничку помоћ, односно 25% од укупне вредности
буџета пројеката који се односе на инвестиције (инфраструктурни радови и
набавка опреме)2. Када је реч о главним областима (секторима) подршке према
MIPD за ИПА године 2011-2013, у складу са закљученим Финансијским
споразумом за ИПА 2011 који уважава објективно тешку економску ситуацију у
Србији, суфинансирање није обавезно у оквиру сваког сектора, већ где је то
предвиђено поменутим финансијским споразумом. У том смислу, и у случају
ИПА 2011 остаје обавеза да код „грант” шема крајњи корисници треба да
суфинансирају пројекте у износу од најмање 10% за оправдане трошкове.
Такође, значајни износи суфинансирања су договорени код већине
инфраструктурних пројеката и у случају још неких пројеката према прегледу у
табели за ИПА 2011 у наставку Упутства. Исти приступ примењен је и у случају
Националног програма за ИПА 2012.
Према буџетима пројеката одобрених за финансирање из средстава
ИПА фондова за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013. годину и узимајући у
обзир наведене обавезујуће критеријуме, утврђен је списак пројеката које је
могуће и потребно суфинансирати. Ови пројекти су у наставку Образложења
2

У складу са Уредом Европске комисије о спровођењу ИПА - Уредба Савета (EК) Бр. 718/2007; У складу са
изменама и допунама ове уредбе - Уредба Савета (EУ) Бр. 80/2010 од 28. јануара 2010. године, проценти су
унеколико измењени тако да је утврђено да је у оквиру сваке од наведених области подршке неопходно
обезбедити суфинансирање у износу од најмање 10% од укупне вредности буџета који се односи на техничку
помоћ, 15% од укупне вредности буџета који се односи на инвестиције (инфраструктурни радови и набавка
опреме), 10% од укупне вредности буџета пројеката који се односе на „грант“ шеме без обзира да ли се
активности односе на институционалну изградњу или инвестиције, осим ако другачије није дефинисано у
односном годишњем Финансијском споразуму. Ова правила примењују се почев од Националног програма за
ИПА 2011.

- 226 представљени према години Националног ИПА програма и уз разликовање
оних пројеката за које се предвиђа суфинансирање из буџета Републике Србије
са једне стране и оних пројеката за које се суфинансирање обезбеђује из
буџета других органа и институција са друге стране. Када је реч о пројектима и
секторским програмима под централизованим режимом управљања, детаљно
је представљена само прва категорија пројеката код које се конституишу
директне финансијске обавезе за буџет Републике Србије. Пројекти из друге
категорије приказани су само кроз основне информације и неопходна кратка
појашњења о извору суфинансирања (средства која се не резервишу у буџету
Републике Србије).
Такође, имајући у виду специфичности децентрализованог управљања
средствима ЕУ које се односи на највећи број пројеката и секторских програма у
оквиру пакета ИПА 2013, почев од Закона о буџету Републике Србије за 2014.
годину, у овај члан 4., у оквиру посебног става 2. интегрише се ова категорија
пројеката и секторских програма. Образложење такође садржи детаљан
преглед ове категорије пројеката и секторских програма будући да исти кроз
све операције захтевају обавезно суфинансирање из буџета Републике Србије.

- 227 ИПА 2008
Рок за уговарање пројеката: до 1.априла 2012. године
Рок за имплементацију пројеката: до 1.априла 2014. године3
Рок за плаћање: до 1. априла 2015. године.
У складу са потписаним Финансијским споразумом за ИПА 2008, Влада
Републике Србије је Закључком 05 Број 48-3935/2008, од 02. октобра 2009.
године, прихватила Информацију о потреби утврђивања износа националног
кофинансирања пројеката у оквиру ИПА 2008 програма. Информацијом је
напоменуто да се спровођење пројеката у оквиру програма ИПА 2008 очекује
почетком 2010. календарске године и препоручено надлежним институцијама
да благовремено планирају утврђена средства и на тај начин испуне предуслов
за реализацију пројеката. Директни буџетски корисници који су у обавези да
суфинанисирају предметне пројекте су по први пут у својим финансијским
плановима за 2010. годину предвидели средства за суфинансирање оних
пројеката чија је реализација планирана током 2010. календарске године. Исто
је настављено и током наредних буџетских година, тако да су средства за
суфинансирање пројектног пакета ИПА 2008 приказивана у члану 4. Закона о
буџету сукцесивно у периоду 2010-2013.
Како је спровођење ових пројеката вишегодишње, одобрена ИПА
средства троше се у току више од једне календарске године зависно од
динамике уговарања и имплементације, а исто важи и за средства националног
суфинансирања пројеката. То практично значи да се и средстава за
суфинансирање планирају и у 2014. календарској години, односно и у
наредним годинама, како би се омогућило да се кроз фактичко трошење ових
средстава током година у збиру постигне износ обавезног суфинансирања
утврђен Финансијским споразумом. Крајњи рок за сва плаћања (из средстава
ИПА као и из домаћих средстава) у оквиру Националног програма за ИПА 2008
је 1. април 2015. године4.
Износ средстава за суфинансирање у 2014. години за сваки од
пројеката, зависи превасходно од активности које ће тим средствима бити
финансиране у тој календарској години.
У том смислу, у складу са чланом 4. став 1. Закона о буџету, следећи
буџетски корисници у 2014. години треба да изврше обавезу суфинансирања
ИПА пројеката и то у следећем износу:
1.
Пројекат и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Даља подршка
увођењу
Децентрализова
ног
система
управљања ЕУ
фондовима

Укупна вредност у EUR
за цео период

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства ЕУ

Средства за
суфинансир
ање

У EUR

У рсд

2.450.000

1.000.000

0

0

Средства за
суфинансира
ње у 2014.
години
у рсд

138.996.000

Корисник:
Министарство
финансија

3

У тренутку израде овог образложења у току је припрема за усвајање четвртог Амандмана на Финансијски
споразум за ИПА 2008 којим се предлаже продужавање рока за имплементацију пројеката за додатна 24
месеца, дакле до 1. априла 2016. године, што утиче и на крајњи рок за плаћања који се продужава до 1.
априла 2017. године. Усвајање овог амандмана очекује се до краја октобра 2013. године
4
Ibid.
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Сврха пројекта је да пружи подршку кључним административним
структурама које ће бити задужене за успостављање система
децентрализованог управљања фондовима ЕУ (тзв. ДМ). Кроз пројекат ће
се
обезбедити
подршка
за
изградњу
капацитета
надлежних
административних јединица (концепт обука), израда детаљних „мапа
пута”, као и детаљно дефинисање управљачких и контролних механизама
за ове компоненте и отклањање недостатака у складу са препорукама ЕУ.
Посебан аспект пројекат посвећен је успостављању система за
управљање и размену података са ЕУ и то за све фазе пројектног циклуса.
Како је највећи број до сада успостављених ДМ структура
институционално лоциран у Министарству финансија, суфинансирање за
за овај пројекат за потребе техничке подршке као и набавки у контексту
информационог управљачког система, резервише се управо кроз
финансијски план Министарства финансија за 2014. годину и износи
138.996.000 динара у складу са табелом број 1.
2.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди суфинансирање
Програм
подршке
општинској
инфраструктури
(Municipal Infrastrucutre
Support Programme MISP)

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У
рсд

45.200.000

10.000.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

106.477.000

Корисник: Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе

Пројекат има за општи циљ да у Републици Србији помогне
спровођење реформи у децентрализацији система локалне самоуправе,
као и да унапреди систем пружања услуга на локалном нивоу и унапреди
капацитете општина у Србији за привлачење и ефикасно коришћење
средстава ЕУ за модернизацију и изградњу локалне инфраструктуре. У
том смислу, крајњи корисници пројекта биће грађани Републике Србије,
док ће на централном нивоу пројекат бити посебно релевантан за
министартсва надлежна за регионални развој и локалну самоуправу,
водопривреду, животну средину и привреду. При томе, због природе
активности које су предвиђене пројектом, одређено је да ће национално
суфинансирање за овај пројекат обезбедити институција надлежна за
Национални инвестициони план, чији се послови обављају у оквиру
Министартсва регионалног развоја и локалне самоуправе. Као национални
доприонос овом пројекту у оквиру програма ИПА 2008, за 2014. годину
потребно је обезбедити износ од 106.477.000 динара (како је приказано у
табели број 2.) ради реализације преосталих уговорних обавеза
*
Пројекти из Националног програма за ИПА 2008 за које се суфинансирање не
обезбеђује кроз буџет Републике Србије:
- Подршка медијима у области европских интеграција. Укупна
вредност пројекта износи 3.314 милиона EUR, од чега ИПА финансирање
износи 2.984 милиона EUR, док преостали износ од 330.000 EUR обезбеђују
крајњи корисници – медији као своју обавезну финансијску партиципацију;
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милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи 2.5 милиона EUR, док
преостали износ од 277.000 EUR обезбеђују крајњи корисници – организације
цивилног друштва као своју обавезну финансијску партиципацију;
- Заштита животне средине у предузећу „Електропривреда Србије”
(ЕПС). Укупна вредност пројекта износи 17 милиона EUR, од чега ИПА
финансирање износи 11 милиона EUR, док је ЕПС обавезна да финансира
израду тендерске документације, уклањање постојећих (дотрајалих)
трансформатора и друге опреме, њихов превоз и елиминацију, набавку и
инсталирање нових трансформатора и остале опреме, деконтаминацију
околних инсталација, земљишта и воде, као и праћење спровођења пројекта – и
то у износу од 6 милиона EUR.
- Подршка избеглицама и интерно расељеним лицима. Укупна
вредност пројекта износи 6.21 милиона EUR, од чега ИПА финансирање
износи 6 милиона EUR, док се износ националног суфинансирања у
износу од 210.000 EUR обезбеђује са нивоа локалне самоуправе. Наиме, у
оквиру грант схеме у првој компоненти пројекта, јединице локалне
самоуправе којима буду одобрени грантови учествоваће предузимањем
неопходих активности које представљају предуслов за реализацију
делова пројеката који се финансирају из ИПА. Пример таквих активности
јесу: инфраструктурно опремање земљишта, обезбеђивање неопходних
дозвола, плаћање доприноса и слично, и исте ће бити сматране
националном контрибуцијом за реализацију овог пројекта.
- Социјална инклузија. Укупна вредност пројекта износи 6.63
милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи 6.33 милиона EUR, док се
износ националног суфинансирања у износу од 300 EUR обезбеђује од
стране јединица локалне самоуправе окупљених у кластере за потребе
конкурисања за грантове у оквиру грант шеме предвиђене овим
пројектом.
*
Пројекти из Националног програма за ИПА 2008 за које је у
претходном периоду извршена обавеза суфинансирања кроз буџет
Републике Србије:
- Подршка учешћу Србије у Програмима Заједнице: Укупна вредност
пројекта износи 7.6 милиона евра, од чега ИПА финансирање износи 5
милиона евра, док је обавеза суфинансирања извршена кроз плаћање тзв.
„улазних карата” (котизација) од стране домаћих институција за учешће у
одређеним програмима и то у укупном износу од око 2 милиона евра. Ово
је типски пројекат који је поновљен и у оквиру пакета за ИПА 2011 и ИПА
2012, тако да се детаљи о пројекту налазе даље у тексту Образложења;
- Подршка контроли/искорењивању класичне свињске грознице и
беснила у Србији: Укупна вредност пројекта износи 8.3 милиона EUR, од
чега ИПА финансирање износи 5 милиона EUR, док је обавеза
суфинансирања извршена кроз финансирање активности набавке вакцина
и вакцинације и то у укупном износу од око 2 милиона EUR. Износ
средстава за суфинансирање обезбеђен је преко буџетске линије
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, при чему је
директно надлежна институција – Управа за ветерину.
- Усклађивање рада Управе царина са организацијом и оперативном
методологијом ЕУ агенција: Укупна вредност пројекта износи 8.9 милиона
EUR, од чега ИПА финансирање износи 4.4 милиона EUR, док је обавеза
суфинансирања извршена кроз финансирање активности унапређења
техничких капацитета Управе царина и то у укупном износу од око 4.5
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буџетске линије Управе царина;
- Подршка обезбеђењу квалитета у оквиру националног система испита
на нивоу основног и средњег образовања:Укупна вредност пројекта износи
3.796 милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи 1.796 милиона EUR,
док је обавеза суфинансирања извршена кроз активности усмерене на
развијање свеобухватног националног система испитивања и подизање
капацитета институција просветног система за спровођење овог концепта.
Износ средстава за суфинансирање обезбеђен је преко буџетских линија
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања као и Завода
за унапређивање образовања и васпитања;
- Системски развој основног образовања одраслих заснованог на пракси
у Републици Србији (друга шанса): Укупна вредност пројекта износи 7.5
милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи 4.5 милиона EUR, док је
обавеза суфинансирања извршена кроз активности усмерене на
успостављање функционалног система за основно образовање одраслих
у Републици Србији, квалитативне и квантитативне анализе потреба
тржишта рада, израду курикулума за систем основног образовања
одраслих, припрему програма професионалне обуке и израда приручника
за наставнике, итд. Износ средстава за суфинансирање реализован је
преко Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања као и
Завода за унапређивање образовања и васпитања. Такође, Национална
служба за запошљавање фактички је допринела реализацији овог пројекта
кроз део редовних средстава намењених за мере активне политике
запошљавања у оквиру програма за функционално образовање одраслих.
ИПА 2009
Рок за уговарање пројеката5: до 10.фебруара 2013. године
Рок за имплементацију пројеката: до 10.фебруара 2015. године
Рок за плаћање: до 10.фебруара 2016. године
У складу са потписаним Финансијским споразумом за пројекте
одобрене у оквиру Националног програма за ИПА 2009, Влада Републике
Србије је Закључком 05 Број: 48-4089/2010, од 3. јуна 2010. године прихватила
Преглед пројеката са информацијама о обавезном националном
суфинансирању. У усвојеном материјалу је напоменуто да се почетак
спровођења пројеката из програма ИПА 2009 очекује у току 2011. календарске
године и препоручено надлежним институцијама да благовремено планирају
средства за суфинансирање и на тај начин испуне предуслов за реализацију
пројеката. У складу са претходно реченим код програма за ИПА 2008, и у
случају Националног програма за ИПА 2009 спровођење пројеката је
вишегодишње тако да се средства за суфинансирање осим у 2014.
календарској години планирају и у наредим годинама како би се у збиру
постигао износ обавезног суфинансирања утврђен одговарајућим Финансијским
споразумом. Крајњи рок за сва плаћања (из средстава ИПА као и из домаћих
средстава) у оквиру Националног програма за ИПА 2009 је 10. фебруар 2016.
године.
Износ средстава за суфинансирање пројеката из ИПА 2009 у 2014.
години за сваки од пројеката, зависи превасходно од активности које ће тим
средствима бити финансиране у тој календарској години.
5

Амандманом број 2 на Финансијски споразум за Национални програм ИПА 2009 који је
закључен 18. јуна 2012.године, рок за уговарање пројеката обухваћених овим финансијским
споразумом продужен је за годину дана – до 10.фебруара 2013.године.
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буџетски корисници у 2014. години треба да изврше обавезу суфинансирања
ИПА пројеката и то у следећем износу:
1.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди
суфинансирање

Унапређење
предшколског
образовања
у
Републици
Србији
(пројекат ИМПРЕС)
Корисник: Министарство
просвете,
науке
и
технолошког развоја

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

3.725.000

1.250.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

16.038.000

Пројекат се бави унапређивањем
програма за предшколско
образовање и побољшањем услова за рад у предшколским установама са
циљем да квалитативно допринесе подољшању ситуације у предшколсом
образовању деце, а посебно оне која долазе из најосетљивијих
социјалних група. У том смислу, планирано је да се у оквиру спровођења
пројекта ангажује најмање 15 тимова који би у одабраним јединицама
локалне самоуправе извршили прикупљање релевантних података са
циљем оптимизације у умрежавању предшколских активности на
локалном нивоу. Значајан део финансирања у оквиру овог пројекта је
усмерен и на адаптацију постојеће као и изградњу нове инфраструктуре у
претшколском систему (ради се о најмање 7 нових или реконструисаних
наставних јединица). У току пројекта, најмање 95 чланова наставног
особља проћи ће кроз обуку за израду посебних програма предшколског
образовања за децу из осетљивих друштвених група, а планирана је и
израда и публиковање одговарајућих приручника. Предлагач пројекта и
уједно и институција надлежна за суфинансирање пројекта јесте
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које за реализацију
активности (реконсутрукција и изграња објеката претшколских установа) у
контексту овог пројекта у 2014. години издваја (односно из буџета
потражује) 16.038.000 динара у складу са табелом број 1.
*
Пројекти из Националног програма за ИПА 2009 за које се
суфинансирање не обезбеђује кроз буџет Републике Србије:
- Жежељев мост – Обнова инфраструктуре у Републици Србији.
Укупна вредност пројекта износи 56.2 милиона EUR, од чега ИПА финансирање
износи 26.2 милиона EUR, док ће другу половину финансија у износу од 30
милиона EUR обезбедити Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине и
Градско веће Града Новог Сада, из средстава добијених од приватизације
Нафтне индустрије Србије;
- Подршка цивилном друштву. Укупна вредност пројекта износи 2.156
милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи 2.0 милиона EUR, док ће
преостали износ од 156.000 EUR обезбедити крајњи корисници – организације
цивилног друштва као своју обавезну финансијску партиципацију;
*
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претходном периоду извршена обавеза суфинансирања кроз буџет
Републике Србије:
- Подршка приступу правима, запошљавању и побољшању услова
живота избеглица и интерно расељених лица: Укупна вредност пројекта
износи 13.815 милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи 12.65 милиона
EUR, док је обавеза суфинансирања извршена кроз активности информативног
и медијског карактера и то кроз финансијски план Министарства за Косово и
Метохију (чије надлежности су пренете на Канцеларију за Косово и Метохију)
као и кроз партиципацију од стране јединица локалне самоуправе. Наиме,
износ од 1.155 милиона EUR је обезбеђен са нивоа локалне самоуправе. У
оквиру прве грант схеме, јединице локалне самоуправе којима су одобрени
грантови учествовале су предузимањем неопходих активности које
представљају предуслов за реализацију делова пројеката који се финансирају
из ИПА. Пример таквих активности јесу: инфраструктурно опремање земљишта,
обезбеђивање неопходних дозвола, плаћање доприноса и слично, и исте ће
бити сматране националном контрибуцијом за реализацију овог пројекта. У
оквиру друге грант схеме, као национално суфинансирање од стране локалних
институција прихваћено је између осталог и обезбеђивање простора за
спровођење пројектних активности финансираних из ИПА;
- Побољшање заштите потрошача у Републици Србији: Укупна
вредност пројекта износи 2.661 милиона EUR, од чега ИПА финансирање
износи 2.261 милиона EUR, док је обавеза суфинансирања извршена кроз
активности усмерене на унапређивање нормативног оквира и
координацију главних заинтересованих страна у области заштите
потрошача, поред осталог и кроз развој заједничке информатичке
платформе за умрежавање, изградњу капацитета за сарадњу са актерима
из невладиног сектора као и кроз упознавање домаћег јавног мњења са
правима из области заштите потрошача. Износ средстава за
суфинансирање обезбеђен је преко буџетских линија Министарства
надлежносг за трговину у износу од 0.4 милиона EUR.
ИПА 2010
Рок за уговарање пројеката6: до 25. маја 2013. године
Рок за имплементацију пројеката: до 25. маја 2016. године
Рок за плаћање: до 25. маја 2017. године
Како је Финансијски споразум за Национални програм за ИПА 2010
потписан свега два месеца након Финансијског споразума за пројекте у оквиру
ИПА 2009, применљива правила, рокови и поступак обезбеђивања националног
суфинансирања интерпретирају се по готово истоветном обрасцу. При томе,
крајњи рок за сва плаћања (из средстава ИПА као и из домаћих средстава) у
оквиру Националног програма за ИПА 2010 је 25. мај 2017. године.
Износ средстава за суфинансирање пројеката из ИПА 2010 у 2014.
години за сваки од пројеката, зависи превасходно од активности које ће тим
средствима бити финансиране у тој календарској години.
У том смислу, у складу са чланом 4. став 1. Закона о буџету, следећи
буџетски корисници у 2014. години треба да изврше обавезу суфинансирања
ИПА пројеката и то у следећем износу:

6

Амандманом број 2 на Финансијски споразум за Национални програм ИПА 2010 који је закључен 18.јуна
2012.године, рок за уговарање пројеката обухваћених овим финансијским споразумом продужен је за годину
дана – до 25.маја 2013.године, као и рок за имплементацију пројеката – до 25. маја 2016. године.
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1.
Пројекат и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Програм подршке
за
општинску
инфраструктуру MISP 2010
Корисник:
1. Министарство
регионалног
развоја
и
локалне
самоуправе
2. Министарство
енергетике,
развоја
и
заштите
животне
средине

Укупна вредност у EUR
за цео период
Средства
ЕУ

31.120.000

Средства за
суфинансирање

10.000.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

8.836.000

У рсд

1.049.716.800

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд
1.
Министарство
регионалног
развоја
и
локалне
самоуправе:
253.812.000
2.
Министарство
енергетике,
развоја
и
заштите
животне
средине:
139.000.000
Укупно:
392.812.000

Овај пројекат предвиђен је као логичан наставак пројеката из
претходних програмских циклуса (КАРДС и ИПА) који за општи циљ имају
да у Републици Србији помогну спровођење реформи у
децентрализацији система локалне самоуправе, као и да се унапреди
систем пружања услуга на локалном нивоу и капацитети општина у
Србији за привлачење и ефикасно коришћење средстава ЕУ за
модренизацију и изградњу локалне инфраструктуре. Једна широка
компонента овог пројекта бави се припремом документације и
координацијом свих претходних корака који воде изради комплетних и
актуелних планова спремних за финансирање и инвестирање у локалну
инфраструктуру. У том смислу, посебан акценат је на унапређивању већ
постојеће базе пројеката у припреми и координационог механизма који
функционише преко Сталне конференције градова и општина. Друга
компонента односи се на директно финансирање инфраструктурних
радова на локалном нивоу у складу са претходним одабиром пројеката
зрелих за финансирање, као и надзором над извођењем радова. Као и у
случају пројекта за локалну инфраструктуру у оквиру пакета за ИПА
2008, крајњи корисници пројекта јесу грађани Републике Србије, док ће
на централном нивоу пројекат бити посебно релевантан за министарства
надлежна за регионални развој и локалну самоуправу, водопривреду,
животну средину и привреду. При томе, због природе активности које су
предвиђене пројектом, одређено је да ће национално суфинансирање за
овај пројекат обезбедити институција надлежна за Национални
инвестициони план, чији се послови обављају у оквиру Министартсва
регионалног развоја и локалне самоуправе, као и преко Министарство
енергетике, развоја и заштите животне средине. У том смислу,
суфинансирање за овај пројекат из ИПА 2010, за 2014. годину
предвиђено је у износу од 253.812.000 динара у оквиру финансијског
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плана МРРЛС, као и у износу од 139.000.000 у оквиру финансијског
плана МЕРЗЖС (како је приказано у табели број 1.). Када је реч о
суфинансирању преко МЕРЗЖС, оно је намењено реализацији пројекта
за другу фазу изградње постројења за прераду отпадних вода.
(„Проширење канализационе мреже и изградња централног постројења
за пречишћавање отпадних вода”) у Граду Лесковцу. Према иницијалном
уговору између Фонда за заштиту животне средине и Града Лесковца,
суфинансирање у износу од 150.000.000 динара је већ извршено, а
остатак средстава до 497.500.000 динара обезбедиће се кроз
финансијске планове МЕРЗЖС за године 2014. (у складу са табелом
број. 1), затим 2015. и 2016.
2.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Подршка спровођењу
процеса
реформе
државне управе
Корисник: Министарство
спољне и унутрашње
трговине
и
телекомуникација

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

6.308.000

2.500.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

179.400.000

Пројекат је предложен и одобрен са циљем обезбеђивања континуитета у
спровођењу реформе државне управе, а посебно у аспектима
ефикасности реформи, одабира државних службеника, развоја каријере,
обука и електронске управе. У том смислу, пројекат су заједнички
предложила министарства надлежна за државну управу, локалну
самоуправу и телекомуникације, као и Служба за управљање кадровима,
тако да је Министарство правде и државне управе посебно одговорно за
остваривање резултата у вези са унапређивањем механизама за
спровођење Стратегије реформе државне управе, као и спровођења
функциоанлних анализа у националној администрацији и покретање
иницијатива за институционалну реорганизацију у складу са потребама
европских интеграција, док ће се Служба за управљање кадровима уз
техничку подршку кроз пројекат бавити унапређивањем оквира за обуке
за државних службеника, као и за систем њиховог одабира и каријерног
развоја. Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
кроз овај пројекат добија подршку за реализацију актвности из оквира
Стратегије за реформу државне управе у вези са електронском управом,
као и са постављањем информационе инфраструктуре неопходне за
унапређење размене информација између свих нивоа управе као и између
управе и грађана. У том смислу, у контексту унапређења у коришћењу
електронских услуга и посебно унапређењу доступности истих грађанима,
поред опреме чија се набавка планира кроз средства ИПА, МСУТТ издваја
средства
за
суфинансирање
кроз
обезбеђивање
неопходних
компатибилних
софтвера
за
функционисање
информатичке
инфраструктуре. У складу са табелом број 2. МСУТТ је у 2014. години
планирало износ од 179.400.000 динара.
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3.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Помоћ у прелазу на
дигитално емитовање
сигнала у Републици
Србији
Корисник: Министарство
спољне и унутрашње
трговине
и
телекомуникација

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

10.698.000

3.250.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

246.440.000

Сврха пројекта је увођење дигиталних телевизијских стандарда у
Републици Србији и обезбеђивање преласка са аналогног на дигитални
систем емитовања без заостатака и губитака у обиму информација
доступних грађанима. У том смислу, пројекат третира институционални и
правни оквир и њихову припрему за дигитално телевизијско емитовање у
Србији, као и обезбеђивање техничких предуслова за овај поступак.
Набавка опреме за дигитализацију предвиђена је у већем износу од 8
милиона EUR из ИПА средстава, док је набавка комуникационих уређаја са
припадајућим софтвером, као и опреме за контролу и мерних
инструмената предвиђена из средстава националног суфинансирања (у
укупном износу од 3.25 милиона EUR за цео период). Министарство
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је за 2014. годину, у
складу са табелом број 3. предвидело износ од 246.440.000 динара. Уз
МСУТТ, партнери у реализацији пројекта су и РАТЕЛ и РРА.
4.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди
суфинансирање

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Развој
услуга
палијативне неге у
Републици Србији

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

Корисник:
Министарство здравља

3.613.000

600.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

17.940.000

Пројекат се односи на развој стандарда и критеријума за функционисање
служби за палијативно збрињавање кроз примену законског оквира за ову
област, али и кроз директан одговор на потребе пацијената и њихових
породица. Пројекат подржава операционализацију националних прописа
из ове области, као и спровођење Акционог плана како би се палијативна
нега могла пружити свим особама и породицама којима је то потребно.
Техничка помоћ финансирана из ИПА подржава увођење европских
стандарда у основне курикулуме за образовање у области палијативног
збрињавања. У том смислу, крајњи корисници пројекта јесу пацијенти
оболели од болести које захтевају палијативно збрињавање, без обзира
да ли су оболели од карцинома или неке друге болести, као и без обзира
на старосну структуру. Активности ће бити усмерене на повећање
доступности палијативног збрињавања кроз спровођење општег
принципа да је доступност ослобађању од бола и палијативном
збрињавању основно људско право. Када је реч о конкретним
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суфинансирања, Министарство здравља определило се да са 600.000 EUR
у току целог периода реализације пројекта финансира адаптацију
јединица за палијативно збрињавање у општим болницама. Планирана
средства за 2014. годину, у складу са табелом број 4. износе 17.940.000
динара.
5.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди суфинансирање

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена
реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Јачање
система
тржишног
надзора
прехрамбених
и
непрехрамбених
производа у Републици
Србији

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У
рсд

Корисник:
Министарство
спољне
и
унутрашње
трговине
и
телекомуникација

2.444.000

350.000

0

0

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

41.580.000

Циљ пројекта је да подржи надлежне домаће институције у процесу
усвајања и спровођења европске регулативе из области тржишног
надзора, као унапређење квалитета и структуре домаћег система
тржишног надзора. Поред Министарства надлежног за трговину, важни
корисници пројекта јесу и друге институције у чијем се делокругу
обављају послови инспекцијског надзора тржишта попут Министарства
надлежног за привреду, а за успешну реализацију пројекта биће кључно и
ангажовање представника Управе царина и Министарства здравља. Поред
осталог, пројекат посебну пажњу посвећује организацији обука за
инспекторе, изради методологије и база података о поступцима
спровођења
тржишног
надзора,
тестирању
пољопривредних
и
прехрамбених производа и др. МСУТТ суфинансира пројектне активности
које се тичу успостављања платформи (интернет странице, тематски
догађаји и слично) за размену искустава, информација и добре праксе,
иницирања заједничких пројеката, информативних кампања и студијских
посета. Такође, МСУТТ подржава реализацију кампање усмерене на
подизање свести грађана о пласирању опасних производа на тржиште. У
складу са табелом 5, средства предвиђена у 2014. години износе
41.580.000 динара.
*
Пројекти из Националног програма за ИПА 2010 за које се
суфинансирање не обезбеђује кроз буџет Републике Србије:
- Подршка цивилном друштву. Укупна вредност пројекта износи 2.22
милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи 2.0 милиона EUR, док ће
преостали износ од 220.000 EUR обезбедити крајњи корисници – организације
цивилног друштва као своју обавезну финансијску партиципацију;
- Код пројекта за изградњу капацитета институција задужених за
управљање миграцијама и реинтеграцију повратника у Републици Србији,
суфинансирање у износу од 0.2 милиона EUR обезбеђује Међународна
организација за миграције као директни имплементациони партнер за
реализацију овог пројекта;
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вредност пројекта износи 28 милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи
15.5 милиона EUR, док је Јавно предузеће Електромрежа Србије обавезно да
финансира: Код подстанице Лесковац 2 – извођење електричних радова на
трансформатору и третман уљима, грађевинске радове везане за
трансформатор, порезе, увозне и друге дажбине као и транспорт опреме
финансиране из ИПА; код подстанице Врање 4 – припрему градског
урбанистичког плана за подстаницу, као и припрему студије изводљивости и
детаљног пројектног задатка за подстаницу, израду студије утицаја на животну
средину, гео-механички преглед земљишта предвиђен за изградњу подстанице,
надокнаде за откуп земљишта у приватном власништву, прилазну
инфраструктуру и прикључке за подстаницу, итд – и то у износу од 12.5
милиона EUR.
*
Пројекти из Националног програма за ИПА 2010 за које је у
претходном периоду извршена обавеза суфинансирања кроз буџет
Републике Србије:
Европски програм подршке за јужну и југозападну Србију
(ESSWeSP): Укупна вредност пројекта износи 15.6 милиона EUR, од чега
ИПА финансирање износи 14.1 милиона EUR. Овај пројекат подршке
локалном нивоу специфичан је по свом обухвату, односно фокусиран на
области јужне и југозападне Србије, као области са највећим процентом
сиромашних општина које при томе важе и за подручја подложна
конфликтима. Циљ пројекта је подршка за стабилан социо-економски
развој, за унапређење управљања на локалном нивоу и побољшање
социјалне, економске и физичке инфраструктуре. У географском смислу,
пројекат обухвата општине златиборског, рашког, моравичког, расинског,
јабланичког, пчињског и топличког округа. Резултати пројекта утицаће на
унапређење грађанске партиципације, унапређење сарадње са цивилним
сектором и ширење свести о родној равноправности. Важан аспект
пројекта тиче се јачања капацитета за пружање услуга грађанима и
привреди, као и капацитета за стратешко планирање и израду
документације за развојне пројекте (социјално становање, спровођење
локалних планова одрживог развоја, итд.). Највећи део финансирања
намењен је реализацији општинских подпројеката, од селекције, преко
уговарања, до извођења радова и надзора. За ове активности била су
намењена и средства националног суфинансирања, која су била
обезбеђена делимично преко директних буџетских корисника, а у великој
мери и кроз финансијске доприносе билатералних развојних партнера;
Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
у Републици Србији: Укупна вредност пројекта износи 2.265 милиона EUR,
од чега ИПА финансирање износи 2 милиона EUR, док је обавеза
суфинансирања извршена кроз активности усмерене на обезбеђивање
континуитета у изградњи капацитета институција кључних за спречавање
и контролу прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији и
унапређење сарадње ових инситтуција. Део активности односи се и на
успостављање техничке инфраструктуре за размену информација,
прикупљање и анализу података. Средства за суфинансирање обезбеђена
су кроз буџетске линије Управе за спречавање прања новца у оквиру
Министарства финансија у износу од око 65.000 EUR, као и кроз допринос
Савета Европе као директног имплементационог партнера на овом
пројекту у износу од 0.2 милиона EUR;
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вредност пројекта износи 3.88 милиона EUR, од чега ИПА финансирање
износи 2,78 милиона EUR. Циљ пројекта је унапређење капацитета за
ефикасно управљање земљиштем у складу са најбољом праксом ЕУ кроз
усклађивање законодавства, спровођење мера усмерених на уређивање
земљишта у руралним областима и спречавање деградације напуштеног
пољопривредног земљишта. Пројекат је реализован кроз директан
имплементациони уговор са немачком организацијом за међународну
сарадњу (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ) која
је обезбедила финансијски допринос у износу од 1 милион EUR, док је
национални корисник пројекта – Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде/Управа за пољопривредно земљиште из средстава
националног буџета обезбедио суфинансирање у укупном износу од
100.000 EUR.
ИПА 2011
Рок за уговарање пројеката7: до 22. јула 2014. године
Рок за имплементацију пројеката: до 22. јула 2016. године
Рок за плаћање: до 22. јула 2017. године
Финансијски споразум за Национални програм за ИПА 2011 потписан је
22. јула 2011. године. Применљива правила, рокови и поступак обезбеђивања
националног суфинансирања интерпретирају се на исти начин као и у случају
претходних споразума уз разлике у роковима. Крајњи рок за сва плаћања (из
средстава ИПА као и из домаћих средстава) у оквиру Националног програма за
ИПА 2011 је 22. јул 2017. године.
Износ средстава за суфинансирање пројеката из ИПА 2011 у 2014.
години за сваки од пројеката, зависи превасходно од активности које ће тим
средствима бити финансиране у тој календарској години.
У том смислу, у складу са чланом 4. став 1. Закона о буџету, следећи
буџетски корисници у 2014. години треба да изврше обавезу суфинансирања
ИПА пројеката и то у следећем износу:
1.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Модернизација
Пореске управе
Корисник:
Министарство
финансија/Пореска
управа

7

Укупна вредност у EUR
за цео период
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

7.600.000

1.870.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

660.000

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

У рсд

78.408.000

133.294.000

Амандманом број 1 на Финансијски споразум за Национални програм ИПА 2011 који је
закључен 19. јула 2013.године, рок за уговарање пројеката обухваћених овим финансијским
споразумом продужен је за годину дана – до 22. јула 2014. године, а рок за имплементацију
пројеката сходно се помера – до 22. јула 2016. године и рок за финална плаћања – до 22. јула
2017. године
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усмерења на пореске обвезнике и унапређење ефикасности у управљању
људским ресурсима у складу са најбољим праксама ЕУ. Пројекат се реализује у
складу са Стратегијом развоја информационе технологије у Пореској управи
која треба да допринесе ефикасном управљању наплатом пореза, бољем
пружању услуга и праћењу пореских обвезника у извршавању обавеза. У
техничком погледу постављају се захтевни задаци везани за интегрисано
управљање порезима, тако да пројекат треба да омогући унапређивање и
повезивање различитих информационих (софтверских) компоненти пореског
система. Техничка надоградња и интерисање система треба да омогући
постизање циљева опредељених Стратегијом: унапређивање квалитета услуга
које се пружају корисницима кроз отварање нових канала комуникације; потпуно
интегрисање информација у оквиру јединствене базе података; прилагођавање
технологије управљања информацијама у циљу уклапања у концепт
електронске управе, итд. Средства ИПА намењена су пружању техничке
стручне подршке за постизање резултата пројекта, док ће Пореска управа износ
суфинансирања усмерити на набавку опреме (хардвера) неопходне за
функционисање информационих система, као и на обезбеђивање потребних
лиценци. Управа потражује средства за суфинансирање у 2014. години у износу
од 133.294.000 РСД за ове потребе у складу са табелом број 1.
2.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Подршка
спровођењу
стратегије
за
интерно расељена
лица, избеглице и
повратнике
Корисници:
1.
Комесаријат
за
избеглице и
миграције
2.
Канцеларија
за Косово и
Метохију

Укупна вредност у ЕUR
за цео период
Средства
ЕУ

7.000.000

Средства за
суфинансирање

720.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

110.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

У рсд

13.068.000

1. Комесаријат
за избеглице и
миграције:
0
2. Канцеларија
за
Косово
и
Метохију:
10.692.000
Укупно:
10.692.000

У оквиру пројектног пакета за ИПА 2011 у наставку подршке ЕУ за
решавање питања избеглих и расељених лица, као и повратника по
споразумима о реадмисији, одобрен је пројекат који за циљ има
унапређивање животних услова најугроженијих породица из наведених
категорија присилних миграната кроз подршку у остваривању њихових
основних права. У том смислу, предвиђено је да ће у току реализације
пројекта 100 појединаца/припадника наведених категорије проћи кроз
програм стручних обука односно усавршавања у циљу постизања
финансијске самосталности и самоодрживости, чему бу такође требло да
допринесе и додељивање пакета неопходних средстава за започињање
нових или проширивање постојећих економских активности одабраних
породица. Кроз пројекат је планирано и решавање стамбеног питања
(куповина напуштених сеоских домаћинстава, изградња објеката за
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расељених лица и повратника, као и подршка у административним и
другим процедурама у поступку повратка, укључујући и прибављање
личних докумената за најмање 500 лица. На тај начин, пројектом се
планира и реализација локалних алционих планова за решавање питања
миграната у најмање 20 општина. Национално суфинансирање обезбеђује
се делимично у оквиру финансијског плана Канцеларије за Косово и
Метохију (10.692.000 динара планирано у 2014. години у складу са табелом
број 2.) док је суфинанрирање од стране Комесаријата за избеглице и
миграције у претходном периоду реализовано у износу од 135.000 EUR.
Суфинансирање се делимично обезбеђује и кроз партиципацију од стране
јединица локалне самоуправе – успешних учесница грант шема.
3.
Пројекат и
корисник
пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Подршка
развоју
људског
капитала
и
истраживању
Корисници:
Институције из
надлежности
Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја
1.
Завод
за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања
2.
Завод
за
унапређивањ
е образовања
и васпитања

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

16.900.000

Средства за
суфинансирање

1.200.000
од чега из
буџета:
600.000
а остатак:
крајњи
корисници грант
схема:
600.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

У EUR

1.800.000

Средства за
суфинансирање у
2014. години
у рсд

У рсд

3. Завод
за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања:
0
4. Завод
за
213.840.000
унапређивање
образовања и
васпитања:
16.000.000
Укупно:
16.000.000

Реализација пројекта је предложена у две широке компоненте које су
обједињене у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, при чему се прва компонента односи на подршку реформама и
унапређењу основног и општег секундарног образовања и обуке
наставног кадра, док се друга компонента односи на јачање
конкурентности домаће привреде кроз снажење
везе између
истраживања, развоја и економског напретка. У том смислу, у оквиру прве
компоненте предвиђено је да се бар у 10% основних и средњих школа
уведу и почну да спроводе школски програми базирани на националном
оквиру за наставни програм (курикулум), као и да се у истом броју школа
обаве тестирања ученичких способности и уведу напредне методе у
наставном поступку. Такође, у оквиру ове компоненте предвиђена је
израда општих стандарда способности (вредновање квалитета) за опште
образовање, обука око 2.500 наставника у погледу напредних техника у
образовању, као и подршк аза праћење реформу у образовању. У оквиру
друге компоненте пројекта планирана је подршка за унапређење
планирања улагања у истраживање и развој (кроз подршку Фонду за
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као и за успостављање и комерцијализацију нових финансијских
инструмената. У том смислу, у оквиру друге компоненте предвиђена је
реализација грант шеме са позивом за компаније и предузећа која понуде
иновативне пројекте за унапређење конкурентности и предузетништва.
Износ ове грант шеме је 6 милиона ЕUR ИПА средстава, док ће добитници
средстава у оквиру грант шеме обезбедити укупно 600.000 ЕUR који се
рачунају као национално суфинансирање. У случају прве компоненте,
суфинансирање се обезбеђује кроз финансијски план Завода за
унапређивање образовања и васпитања (16.000.000 динара у 2014. години
у складу са табелом 3.) као и Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања (оквирно 10.000.000 динара предвиђа се за 2015.
годину у складу са динамиком пројектних активности) за увођење
дигиталних и електронских учила и подршку за израду стандарда код
испита у систему општег основног и средњег образовања.
*
Пројекти из Националног програма за ИПА 2011 за које се
суфинансирање не обезбеђује кроз буџет Републике Србије:
- Јачање владавине права у Србији. Укупна вредност пројекта износи
9.9 милиона ЕUR, од чега је контрибуција из ИПА 9.75 милиона ЕUR, док ће
износ од 150.000 ЕUR обезбедити Савет Европе као директни
имплементациони партнер за реализацију овог пројекта;
- Подршка деинституиционализацији и укључивању лица са
менталним поремећајима и инвалидитетом у друштво. Укупна вредност
пројекта износи 5.17 милиона ЕUR, од чега је средства ИПА износе 4.7 милиона
ЕUR, док се преостали износ од 470.000 ЕUR обезбеђује кроз обавезно
суфинансирање од стране успешних учесника грант шема – јединица локалне
самоуправе и осталих инцтитуција и организација (организације цивилног
друштва, институције за смештај лица са менталним поремећајима и
инвалидитетом, пружаоци услуга у овој области и сл.).
- Социо-економски развој дунавске регије. Укупна вредност пројекта
износи 18.8 милиона ЕUR, од чега средства ИПА износе 18.5 милиона ЕUR, док
се преостали износ од 300.000 ЕUR обезбеђује кроз обавезно суфинансирање
од стране успешних учесника грант шема – јединица локалне самоуправе за
пројекте локалне инфраструктуре.
- Изградња постројења за прераду отпадних вода. Укупна вредност
пројекта износи 20 милиона ЕUR, од чега средства ИПА износе 15 милиона
ЕUR, док преостали износ од 5 милиона ЕUR обезбеђује Јавно предузеће
Електропривреда Србије као главни корисник пројекта. Из средстава
намењених суфинансирању ЕПС ће финансирати припрему пројектне
документације, уклањање постојећег система за прикупљање и одлагање
отпадних индустријских вода, као и надзор над извођењем радова.
- Инвестициони програм за општине у области животне средине.
Укупна вредност пројекта износи 147.7 милиона ЕUR, од чега средства ИПА
износе 19.1 милиона ЕUR, док се преостали износ од 128.6 милиона ЕUR
обезбеђује кроз Програм KfW/BMZ
*
Пројекти из Националног програма за ИПА 2011 за које је у претходном
периоду извршена обавеза суфинансирања кроз буџет Републике Србије:
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пројекта износи 4 милиона ЕUR, од чега ИПА финансирање износи 2
милиона ЕUR, док је обавеза суфинансирања извршена кроз плаћање тзв.
„улазних карата” (котизација) од стране домаћих институција за учешће у
одређеним програмима и то у укупном износу од око 2 милиона ЕUR;
Усаглашавање са европским статистичким системом (ЕСС):
Укупна вредност пројекта износи 39.86 милиона ЕUR, од чега ИПА
финансирање износи 24 милиона ЕUR, док ће обавеза суфинансирања у
износу од 18.86 милиона ЕUR бити извршена до краја 2013. године кроз
буџетске линије Републичког завода за статистику. Пројекат је усмерен на
три групе активности и то: спровођење Пописа становништва и Пописа
пољопривреде који су планирани одговарајућим законима, као и
консолидација извора информација за формирање Националних рачуна у
складу са стандардима ЕСА 95. По изузетку од уобичајених модалитета
подршке кроз ИПА пројекте, средства из ИПА за овај пројекат реализују се
у форми директног гранта за Републички завод за статистику.
ИПА 2012
Рок за уговарање пројеката: до 20. децембра 2015. године
Рок за имплементацију пројеката: до 20. децембра 2017. године
Рок за плаћање: до 20. децембра 2018. године
Финансијски споразум за Национални програм за ИПА 2012 потписан је
20. децембра 2012. године. Применљива правила, рокови и поступак
обезбеђивања националног суфинансирања интерпретирају се на исти начин
као и у случају претходних споразума уз разлике у роковима. Крајњи рок за сва
плаћања (из средстава ИПА као и из домаћих средстава) у оквиру Националног
програма за ИПА 2012 је 20. децембар 2018. године.
Износ средстава за суфинансирање пројеката из ИПА 2012 у 2014.
години за сваки од пројеката, зависи превасходно од активности које ће тим
средствима бити финансиране у тој календарској години.
У том смислу, у складу са чланом 4. став 1. Закона о буџету, следећи
буџетски корисници у 2014. години треба да изврше обавезу суфинансирања
ИПА пројеката и то у следећем износу:
1.
Пројекат и корисник
пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Реформа полиције
и
управљање
миграцијама
Корисник:
Министарство
унутрашњих послова

Укупна вредност у EUR
за цео период

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

3.910.000

200.000

1.554.000

1184.615.200

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд
13.068.000

Пројекат се реализује кроз две основне компоненте од којих се једна
односи на хоризонтално унапређење капацитета за ефикасно управљање
људским ресурсима у систему унутрашњих послова, док се кроз другу
компоненту планира унапређење координације послова у вези са
управљањем миграцијама. У том смислу, кроз пројекат ће се обезбедити
експертиза за комплетирање правног и процедуралног оквира за систем
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ће се припремити за имплементацију нови систем издавања виза
усклађен са европским стандардима, такође, биће успостављена
централна база података о странцима, биће унапређене вештине
надлежних
службеника
за
откривање
нерегуларних
миграната,
фалсификованих
докумената
и
радних
дозвола.
Национално
суфинансирање у оквиру финансијског плана Министарства унутрашњих
послова намењено је за потребе набавке опреме и системских софтвера
уз обе пројектне компоненте. Укупан предвиђени износ националног
суфинансирања је 200.000 EUR, од чега надлежно Министарство за 2014.
годину планира (из буџета потражује) 13.068.000 динара у складу са
табелом 1.
2.
Пројекат и
корисник
пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Подршка
за
унапређење
животних
услова
присилних
миграната и за
затварање
колективних
центара
Корисници:
1.
Комеса
ријат
за
избегл
ице и
миграц
ије
2.
Канцел
арија
за
Косово
и
Метохи
ју

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

15.200.000

1.950.000
од чега из
буџета:
840.000
а остатак крајњи корисници
грант схема
(јединице локалне
самоуправе):
460.000 и
Имплементациони
партнери:
650.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

У EUR

11.470.000

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

У рсд

1.362.636.000

1. Комесаријат
за избеглице и
миграције:
71.280.000
2. Канцеларија
за Косово и
Метохију:
17.108.000
Укупно:
88.388.000

У оквиру пројектног пакета за ИПА 2012 у наставку подршке ЕУ за
решавање питања избеглих и расељених лица, као и повратника по
споразумима о реадмисији, одобрен је пројекат који за циљ има коначно
затварање преосталих колективних центара у Републици Србији, као и
унапређивање животних услова најугроженијих породица из наведених
категорија присилних миграната кроз подршку у остваривању њихових
основних права. У том смислу, предвиђено је да ће до краја реализације
пројекта око 2000 лица смештених у колективним центрима бити стамбено
збринуто на одговарајући начин, као и да ће се пружити подршка за
добровољни повратак интерно расељених лица (до 220 породица) на
Косово и Метохију. Пројектом се предвиђа и наставак подршке за
реализацију локалних алционих планова за решавање питања миграната у
најмање 12 општина. Национално суфинансирање обезбеђује се
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миграције (71.280.000 динара за 2014. годину), и Канцеларије за Косово и
Метохију (17.223.000 динара планирано у 2014. години) као и кроз
партиципацију од стране јединица локалне самоуправе – успешних
учесница грант шема и од стране имплементационих партнера у складу са
табелом број 2.
3.
Секторски програм
и корисник
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Социјални развој
Корисник:
Министарство рада,
запошљавања
и
социјалне политике
(трансферише
средства
Националној
служби
за
запошљавање
за
активне
мере
запошљавања)

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

24.100.000

Средства за
суфинансирање
4.100.000
од чега из
буџета:
3.600.000
а остатак крајњи корисници
грант схема
(јединице
локалне
самоуправе и
сл.):
500.000

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години
У EUR

У рсд

972.000

115.473.600

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

0

Секторски програм за социјални развој у оквиру Националног
програма за ИПА 2012 обухвата пет мера и то: унапређење ефективности
политика запошљавања у погледу угрожених група; јачање капацитета
националне
администрације
и
социјалних
партнера
за
операционализацију социјалног дијалога као средства за развијање и
спровођење социјалних и економских реформи; унапређење националних
капацитета за стручно образовање у погледу квалитета, обухвата и
релевантности обука које се обезбеђују крајњим корисницима; подршка за
социјално укључивање рањивих група (укључујући и Роме) кроз
диверсификовање услуга које се пружају у оквиру локалних заједница;
спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици
Србији. Суфинансирање се планира у финансијском плану Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике које трансферише средства
Националној служби за запошљавање у оквиру редовних подстицајних
мера за активно запошљавање.
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4.
Секторски
програм и
корисник
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Јачање
система за
заштиту
животне
средине и за
климатске
промене
Корисник:
Министарство
енергетике,
развоја
и
заштите
животне
средине

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

55.150.000

14.100.000
од чега из
буџета:
8.900.000
а остатак јединице локалне
самоуправе:
1.400.000 и
Јавно предузеће
Електропривреда
Србије:
3.800.000

24.794.000

2.945.527.200

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

273.715.000

Секторски програм за животну средину и климатске промене у
оквиру програма ИПА 2012 обухвата пет мера које треба да допринесу
унапређењу националних система за спровођење и праћење правних
тековина ЕУ и преузетих међународних обавеза у вези са заштитом
животне средине и климатким променама, као и унапређењу
инфраструктуре у домену животне средине кроз реализацију капиталних
инвестиција за управљање отпадом и побољшање квалитета ваздуха.
Структира
националног
суфинансирања
обухвата
учешће
ЈП
Електропривреде Србије (у износу од 3.8 милиона EUR на нивоу целог
пројекта), доприносе јединица локалне самоуправе на чијим територијама
се планирају инвестиције, као и суфинансирање у оквиру финансијског
плана Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине током
година у које у 2014. години планира (и из буџета потражује) средства у
износу од 273.715.000 динара у складу са табелом 4.
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5.
Секторски програм и
корисник надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Подршка
пољопривреди и
руралном развоју
Корисник:
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде/Управа
за аграрна плаћања

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

15.600.000

1.500.000

2.140.000

254.232.000

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

0

У оквиру секторског програма за пољопривреду и рурални развој за ИПА
2012 резервисана су средства ЕУ за интервенције у погледу унапређења
сигурности хране, заштите и здравља потрошача, транспарентност и
поузданост система пољопривредних инспекција у Републици Србији, као
и за јачање капацитета националних институција надлежних за
управљање претприступним средствима ЕУ за област руралног развоја.
Национално
суфинансирање
у
оквиру
финансијских
планова
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде/Управе за
аграрна плаћања биће обезбеђено почев од 2015. године у складу са
предвиђеном динамиком спровођења одобреног програма.
*
Пројекти из Националног програма за ИПА 2012 за које је у претходном
периоду извршена обавеза суфинансирања кроз буџет Републике Србије:
Подршка учешћу Србије у Програмима ЕУ: Укупна вредност
пројекта износи око 9 милиона ЕUR, од чега ИПА финансирање износи 6.1
милиона ЕUR, док је обавеза суфинансирања извршена кроз плаћање тзв.
„улазних карата” (котизација) од стране домаћих институција за учешће у
одређеним програмима и то у укупном износу од око 3 милиона ЕUR;
ИПА 2013
У складу са напоменом из уводног дела Образложења, потписивање
одговарајућег Финансијског споразума за Национални програм ИПА 2013
очекује се до краја 2013. године. У делу који се односи на централизовано
управљање, само једна операција у оквиру секторског програма за енергетику
захтева обезбеђивање средстава за суфинансирање из националног буџета, те
у складу са чланом 4. став 1. Закона о буџету, надлежни буџетски корисник у
2014. години треба да изврши обавезу суфинансирања и то у следећем
износу:
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Секторски
програм и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
за појединачни
уговор/операцију
који се спроводе
централизовано
Енергетика
Корисник:
Министарство
енергетике,
развоја и заштите
животне средине
За: Операција
2.1.1:

Укупна вредност у EUR
за цео период за
појединачни
уговор/операцију који се
спроводе централизовано

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

14.269.000

7.300.000

14.269.000

1.695.157.200

Средства за
суфинансирање
у 2014. години
у рсд

623.893.000

уговор
о
доприносу
са
Европском
банком за обнову
и развој

Операција 2.1.1 је део секторског програма за енергетику, односно
засебне мере која се односи на унапређење поузданости и диверсификације
снабдевања гасом кроз изградњу новог енергетског постројења. Конкретна
операција односи се на изградњу дела двосмерног гасовода, који ће повезати
гасоводне системе Србије и Бугарске. На тај начин за Републику Србију се
обезбеђује друга по реду увозна гасоводна линија, док се Бугарској осигурава
доступност постојећим и планираним депоима гасних резерви у Србији, што за
обе земље значи унапређење енергетске сигурности/снабдевања енергијом.
Комплетна средства за суфинансирање обезбеђују се у оквиру буџетске линије
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине за 2014. годину у
износу од 623.893.000 динара и намењују се за потребе ескспропријације
земљишта која нужно претходи инфраструктурним радовима.
*
Делови секторских програма и пројекти у оквиру Националног пакета
за ИПА 2013 који се спроводе у режиму централизованог управљања и за које
се суфинансирање не обезбеђује кроз буџет Републике Србије:
- Пројекат: Европско партнерство са општинама – Европски
ПРОГРЕС за Операцију 1.1.: уговор о доприносу са UNOPS. Укупна вредност
операције износи 16.6 милиона EUR, од чега се из средстава ИПА издваја 12.6
милиона EUR, а остатак од 4 милиона EUR планира се из средстава
билатералних донатора (конкретно 2.85 милиона EUR), као и кроз
партиципацију од стране корисника грант шема – превасходно јединица
локалне самоуправе (у износу од 1.15 милиона EUR). Уколико се након
договора са донаторима испостави да је неопходно суфинансирање и из буџета
Републике Србије, износи и надлежности за суфинансирање биће накнадно
утврђени Закључком Владе и исказани у инструкцији за припрему финансијских
планова буџетских корисника након 2014. године. Ова конкретна операција за
циљ има подршку социо-економском развоју у области Санџака, Прешева,
Бујановца и Медвеђе и то кроз унапређење услова за развој привреде и
инфраструктуре у 34 јединице локалне самоуправе у јужној и југо-западној
Србији.
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уговор о доприносу са Светском банком. Укупна вредност операције износи
2.5 милиона EUR и иста се у целини финансира из ИПА средстава, а
суфинансирање није предвиђено. Ова операција за циљ има подршку
надлежним националним институцијама у изради стратегија за истраживање,
иновације и развој, одговарајућих планова активности и прегледа
инфраструктурних потреба у приватном сектору.
- Секторски програм: Друштвени развој за операцију 2.3: уговор о
доприносу са UNICEF. Укупна вредност операције износи 2.3 милиона EUR и
иста се у целини финансира из ИПА средстава, а суфинансирање није
предвиђено. Фокус активности финансираних кроз ову операцију биће усмерен
ка деци која имају посебне потребе за обезбеђивање социјалног старања и која
су у додиру са правосудним системом. Предвиђене су веома разноврсне
активности у правцу подршке центрима за социјални рад, пружаоцима услуга и
сл., ради осигуравања најбољег интереса детета.
- Пројекат: Учешће у JASPERS-у (Joint Assistance to Support Projects
in European Regions – ЈASPERS). Укупна вредност пројекта износи 1.5
милиона EUR и финансирање се обезбеђује из ИПА средстава, а
суфинансирање није предвиђено. Кроз пројекат се осигурава континуитет у
пружању техничке помоћи за припрему квалитетних и спроводивих
инфраструктурних пројеката на средњи и дужи рок.
*******
Када је реч о финансијској реализацији одобрених пројеката у режиму
централизованог управљања, важно је напоменути да у складу са правилима
ЕУ (Уредба о оснивању ИПА, Уредба о спровођењу ИПА, као и Оквирни
споразум између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница),
средства која алоцира ЕУ не пролазе кроз државни буџет. Изузеци су
случајеви када се одобрава директни грант за одређени пројекат, када средства
могу да се пренесу на КРТ, при чему су неопходни капацитети да се јавне
набавке и управљање средствима врши према правилима ЕУ. У свим осталим
случајевима, средства се преко посебних рачуна усмеравају директно за
извршење пројектних активности и њима управља делегација Европске уније у
Београду, док ће након акредитовања ДМ средства бити усмеравана на
посебно регистровани рачун којим ће управљати специјализована служба
формирана у оквиру Министарства финансија – Сектор за Национални фонд за
управљање фондовима ЕУ.
Имајући у виду значајан износ средстава ЕУ чије трошење је
предвиђено у календарској 2014. години за пројекте одобрене Републици
Србији у оквиру прве ИПА компоненте – централизовано управљање, став 5.
члана 4. овог закона предочава и одобрене пројекте за које није обавезно
суфинансирање из националних буџетских средстава или је ова обавеза у
претходним годинама извршена, као и предвиђено трошење ИПА средстава у
2014. години. Као и код пројеката из става 1. члана 4., средства ЕУ за пројекте
из става 5. члана 4. се неће уплаћивати у државни буџет. Према процени
реализације средстава ЕУ, у складу са ставом 5. члана 4. овог закона, у 2014.
години биће потрошено приближно 7.069.906.800 динара и то за следеће
пројекте:

Пројекат

Корисник пројекта у
Републици Србији

Укупна
вредност

Процена реализације
средстава ЕУ у 2014.
години
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ЕУ
у мил. EUR
за цео
период

У мил.
EUR

У рсд

25

5.05

599.940.000

15.5

4.55

540.540.000

132.68

9.6

1.140.480.000

ИПА 2010
3.
Програм
изградње
инфраструктуре
високог образовања
4. Изградња трафостанице Врање-4
снаге 400/110 Кв и
проширење
капацитета
трафостанице
Лесковац-2

Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја
Министарство
енергетике, развоја и
заштите животне средине
/
ЈП „Електромрежа”
Србије

УКУПНО ИПА 2010
ИПА 2011

Пројекат

13. Јачање владавине
права у Србији

Корисник пројекта у
Републици Србији

Министарство правде и
државне управе/
Министарство
унутрашњих послова

Укупна
вредност
средстава
ЕУ
у мил. EUR
за цео
период

Процена реализације
средстава ЕУ у 2014.
години
У мил.
EUR

У рсд

9.75

1.85

219.780.000

14. Спровођење
политика за
сузбијање
дискриминације

Канцеларија за људска и
мањинска права

2.20

0.25

29.700.000

15. Јачање капацитета
за координацију на
централом нивоу за
доношења закона и
политика

Народна скупштина/
Генерални секретаријат
Владе/Канцеларија за
европске интеграције

6.50

1.05

124.740.000

16. Модернизација
царинског система

Министарство
финансија/Управа
царина

4.10

0.31

36.828.000

Државна ревизорска
инстиуција/ Канцеларија
за ревизију система
управљања средствима
Европске уније

2.30

0.61

72.468.000

Комисија за заштиту
конкуренције

3.00

0.49

58.212.000

17. Јачање капацитета
Државне ревизорске
институције и
Ревизорског тела
18. Изградња
капацитета и ИТ
подршка Комисији
за заштиту
конкуренције
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деинституиционализ
ацији и укључивању
лица са менталним
поремећајима и
инвалидитетом у
друштво

Министарсто рада,
запошљавања и
социјалне политике

4.70

0.23

27.324.000

20. Модернизација
железница

Министарство
саобраћаја/А.Д.
Железнице Србије

8.30

0.54

64.152.000

21. Изградња
постројења за
прераду отпадних
вода

Електропривреда Србије

15.00

4.92

584.496.000

22. Спровођење
законодавства у
области контроле
индустријског
загађења,
превенције
хемијских
инцидената и
успостављање
система за
управљање
заштитом животне
средине и проверу
(ЕМАС)

Министарстарство
енергетике, развоја и
заштите животне средине

3.00

0.25

29.700.000

23. Подршка
унапређењу
безбедности хране,
заштити животиња и
контролу/сузбијање
свињске грознице и
куге.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

6.0

0.54

64.152.000

24. Пројекат подршке у
припреми пројеката
и мере подршке

Канцеларија за европске
интеграције

7.80

0.5

59.400.000

151.55

11.54

1.370.952.000

УКУПНО ИПА 2011
ИПА 2012

Пројекат/Секторски
програм

8. Пројекат: Подршка
владавини права у
Републици Србији

Корисник
пројекта/секторског
програма у Републици
Србији

Министарство правде и
државне управе/
Министарство
унутрашњих послова

Укупна
вредност
средстава
ЕУ
у мил. EUR
за цео
период
13.4

Процена реализације
средстава ЕУ у 2014.
години
У мил.
EUR

У рсд

1.971

234.154.800
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9. Секторски програм:
Подршка реформи
државне управе

10. Пројекат: Јачање
статистичког
система у Србији
кроз унапређење
методологија,
стандарда и
примену добрих
пракси

Министарство правде и
државне управе /
Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе/

11.25

8.57

1.018.116.000

4.8

1.12

133.056.000

6.181

0.54

64.152.000

Министарство
енергетике, развоја и
заштите животне средине

2.00

0.54

64.152.000

Канцеларија за европске
интеграције,
Министарство финансија/

11.84

5.05

599.940.000

3.00

1.68

199.584.000

58.591

19.471

2.313.154.800

Корисници грант шема
(јединице локалне
самоуправе и сл.)

Републички завод за
статистику

Министарство привреде/
11. Пројекат: Подршка
развоју малих и
средњих предузећа
у Републици Србији

Министарство спољне и
унутрашње трговине и
телекомуникација/
Корисници грант шема –
мала и средња
предузећа

12. Пројекат: Припрема
другог Акционог
плана за
унапређење
енергетске
ефикасности и
развијање
индикатора
13. Пројекат: Јачање
процеса европских
интеграција и
подршка за
управљање ИПА
након 2013; Учешће
у JASPERS-у (Joint
Assistance to Support
Projects in European
Regions – ЈASPERS)
као засебан пројекат

Други корисници

Министарство културе и
информисања/
14. Пројекат: Јачање
слобода медија

Корисници грант шема
(медијске и
професионалне
новинарске организације)

УКУПНО ИПА 2012
ИПА 2013

Пројекат/Секторски
програм

Корисник
пројекта/секторског
програма у Републици
Србији

Укупна
вредност
средстава
ЕУ
у мил. EUR
за цео
период

Процена реализације
средстава ЕУ у 2014.
години
У мил.
EUR

У рсд
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6.

7.

8.

Пројекат: Европско
партнерство са
општинама –
Европски ПРОГРЕС
за Операцију 1.1.:
уговор одоприносу
са UNOPS

Канцеларија за европске
интеграције и надлежне
националне институције
и јединице локалне
самоуправе

За
операцију
1.1:
12.6

12.6

1.496.880.000

Секторски програм:
Развој приватног
сектора за
операцију 3.1.2.:
уговор о доприносу
са Светском банком

За операцију 3.1.2. Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја

За
операцију
3.1.2:
2.5

2.5

297.000.000

За
операцију
2.3:
2.3

2.3

273.240.000

1.5

1.5

178.200.000

18.9

18.9

2.245.320.000

747.586

59.511

7.069.906.800

Секторски програм:
Друштвени развој за
операцију 2.3:
уговор о доприносу
са UNICEF
Пројекат: Учешће у
JASPERS-у (Joint
Assistance to
Support Projects in
European Regions –
ЈASPERS)

За операцију 2.3 –
Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја и Министарство
рада, запошљавања и
социјалне политике
Канцеларија за европске
интеграције и надлежне
националне институције
кориснице ЈASPERS

УКУПНО ИПА 2013
УКУПНО ЗА ИПА 2007,
2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013.

У складу са претходно изнетим образложењем, чланом 4. став 1.
Закона предвиђено је да у оквиру прве компоненте Инструмента за
претприступну помоћ Европске уније - подршка транзицији и изградња
институција за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013. годину – централизовано
управљање од стране Европске уније, Република Србија очекује у 2014. години
бесповратна средства развојне помоћи у износу од 126.116.000 EUR, односно
14.982.580.800 динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава за
финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи
Европске уније у износу од 19.349.604 EUR, односно 2.298.733.000 динара.
ИПА 2013 – децентрализовано управљање
Одобрење Националног програма за ИПА годину 2013, од стране ИПА
комитета и потписивање одговарајућег Финансијског споразума очекује се до
краја календарске 2013. године. У том смислу, почетак спровођења пројеката и
секторских програма у оквиру овог националног програма очекује се током
календарске 2014. године, због чега је садржина овог програма интегрисана у
овај закон и образложење.
У складу са захтевима у члану 11. Уредбе Европске комисије о
спровођењу ИПА бр. 718/2007, очекује се да до краја 2013. године, Европска
комисија на Републику Србију пренесе овлашћења за самостално управљање
средствима претприступне помоћи ЕУ. Преласком на децентрализовано
управљање, процес спровођења пројеката, односно организацију поступака
јавних набавки, управљање уговорима и исплате крајњим корисницима и
уговарачима неће више вршити Делегација Европске уније у Београду већ
институције Републике Србије, већ институције Републике Србије (
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фондовима и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ),
како за средства финансијске помоћи ЕУ тако и за национално суфинансирање.
У том смислу, највећи део програма ИПА 2013 припремљен је тако да се
реализација предвиђа у режиму децентрализованог управљања.
У складу са очекиваним временом потписивања одговарајућег
финансијског споразума, крајњи рок за сва плаћања (из финансијске помоћи ЕУ
као и из националног суфинансирања) у оквиру Националног програма за ИПА
2013 биће у последњем кварталу 2019. године
Износ средстава за суфинансирање пројеката и секторских
програма из ИПА 2013 у 2014. години за сваки од пројеката односно
секторских програма, зависи превасходно од активности које ће тим средствима
бити финансиране у тој календарској години. Код највећег броја пројеката и
секторских програма, средства за суфинансирање обезбеђиваће се од
календарске 2014. године.
У том смислу, у складу са чланом 4. став 2. Закона о буџету, следећи
буџетски корисници у 2014. години треба да изврше обавезу суфинансирања
ИПА пројеката/секторских програма :
Приоритетна област –Реформа јавне управе
1. Фокус Секторског програма –Реформа јавне управе је реформа
управљања јавним финансијама, како на центалном, тако и на локалном
нивоу. Идентификоване мере укључују унапређење управљања јавним
финансијама, посебно функционисање Управе за трезор, јачање
имплементације интерне ревизије у јавном сектору, како на централном,
тако и на локалном нивоу и подршку за даљу реформу система јавних
набавки.
2. Пројекат подршке за модернизацију (аутоматизацију) Управе царина и
унапређење управљања границом.

Секторски
програм и
корисник
пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање

Реформа јавне
управе

Укупна вредност у EUR
за цео период

Средства за
суфинансирање у
2014. години

Процена реализације
средстава ЕУ

у рсд

у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд
4.

Корисници:

5.702.000

1.Министарство
финансија
2.Управа за
трезор
3. Управа за
јавне набавке

Министарство
финансија:

5.

Управа за трезор:
13.857.000

5.527.000

593.000

1.760.800

209.183.040

6.

Управа за јавне
набавке
7.128.000
Укупно:
26.687.000
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корисник
пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Подршка за
модернизацију
Управе царина
и унапређење
управљања
границом
Корисник:

Укупна вредност у ЕUR

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање у
2014. години

у 2014. години

у рсд

за цео период

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

Управа царина:
5.807.500

892.500

626.000

74.368.800

11.975.000

Управа
царина

Приоритетна област - Правосуђе и унутрашњи послови
1.Фокус Секторског програма правосуђа је владавина права и наставак
реформе правосуђа, како би се обезбедила независност, непристрасност и
ефикасност у раду, као и додатно повећање напора у превенцији и борби
против корупције, јачањем капацитета Високог савета судства и Државног већа
тужилаца; подршком Правосудној академији; унапређење затворског
система(унапређењем капацитета за обуку, едукацију и запошљавање
осуђених лица и улагање у обезбеђивање одрживих хуманих услова живота у
затворима) и подршка унапређењу људских права, приступа правди за младе и
укидање толеранције на дискриминацију.
2. Фокус Секторског програма унутрашњих послова је подршка борби
против организованог (и других облика) криминала; подршка надлежним
лабораторијама истражних техника у складу са стандардима ЕУ; изградња
капацитета за спровођење политика за азиланте и правна помоћ интерно
расељеним лицима, избеглицама и повратниницима (реадмисија).
3. Пројекат подршке у борби против корупције , имплементацији
националне страгије за борбу против корупције и припадајућег акционог плана .
Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање

Правосуђе

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање у
2014. години

у 2014. години

у рсд

У EUR

У рсд

Корисници:
5.

Високи савет
судства

6.

Правосудна
академија

7.

Управа за
извршење
кривичних
санкција

8.

Канцеларија за
људска и
мањинска права

1.Високи савет
судства:
5.702.000
2.Правосудна
академија:
5.988.000

9.720.000

1.080.000

1.974.000

234.511.200

3.Управа за
извршење
кривичних
санкција:
2.851.000
4.Канцеларија за
људска и
мањинска права:
3.421.000
Укупно:
17.962.000
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Секторски програм
и корисник
пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање

Унутрашњи
послови

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање
у 2014. години

у 2014. години

у рсд

У EUR

У рсд

0

Корисници:

2.Комесаријат за
избеглице и
миграције:

1.Министарство
унутрашњих
послова
2.Комесаријат за
избеглице и
миграције

1.Министарство
унутрашњих
послова:

2.851.000
7.795.000

855.000

1.073.000

127.472.400

3.Канцеларија за
Косово и Метохију

3. Канцеларија за
Косово и
Метохију
10.977.000
Укупно:
13.828.000

Пројекат и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање

Превенција и
борба против
корупције
Корисник:

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

5.500.000

Средства за
суфинансирање

500.000

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање
у 2014. години

у 2014. години

у рсд

У EUR

1.480.000

Министарство
правде и државне
управе

У рсд

175.824.000

Министарство
правде и
државне управе:
17.107.000

Приоритетна област – Развој приватног сектора
1. Фокус Секторског програма – Развој приватног сектора је
превазилажење економске кризе и постизање одрживог развоја, повећање
конкуренције и извозних потенцијала на Европском тржишту. Секторски програм
обухвата следеће мере: подршку приоритетним акцијама и реформи које су
предвиђене у Акционом плану Владе Републике Србије за смањење
регулаторних и административних препрека за пословање у Републици Србији ,
подршку Националном систему квалитета и подршку за истраживање ,
иновације и трансфер технологија.
2. Пројекат европско партнерство са општинама ПРОГРЕС, ће имати
за циљ да се побољша локална самоуправа и услови за пословање и развој
инфраструктуре у 34 општине у јужној и југозападној Србији. То ће подржати
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унапређење пословног окружења, јачање социјалне инклузије, спровођење
политике запошљавања, и јавности у комуницији о ефектима приступања
Србије ЕУ .

Секторски
програм и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање

Развој
приватног
сектора

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

од чега из
буџета:

1.Министарство
привреде

1.850.000

Пројекат и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање

Европско
партнерство са
општинама –
Европски
ПРОГРЕС

10.050.000

у 2014. години

у рсд

У EUR

У рсд
1. Министарство
привреде:

а остатак:

41.342.000

3.860.000

458.568.000

Укупно:

1.000.000

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

2. Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја:
71.280.000

мала и средња
предузећа:

112.622.000

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање
у 2014. години

у 2014. години

у рсд

У EUR

У рсд

0

0

1.000.000
од чега из
буџета:
500.000

Корисник:
Надлежна
институција ће
бити накнадно
утврђена

Средства за
суфинансирање
у 2014. години

2.850.000

Корисници:

2.Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја

Процена реализације
средстава ЕУ

0

а остатак:
7.000.000

Јединице
локалне
самоуправе кроз
грант схеме:
500.000
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Приоритетна област - Саобраћај
1. Фокус Секторског програма- Саобраћај је јачање капацитета
националне администрације за прихватање и импламентацију правних
тековина ЕУ везаних за саобраћај, унапређење безбедности путева и јачање
регионалне сарадње у оквиру регионалних иницијатива у области саобраћаја,
као и обуку за речне радове и багеровање речног корита на изабраним
критичним деоницама реке Дунав (Коридор 7) и инсталацију навигационог
система мониторинга.

Секторски
програм и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање
Саобраћај
Корисник:
Министарство
саобраћаја –
Дирекција за
водне путеве

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање
у 2014. години

у 2014. години

у рсд

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

16.082.500

2.417.500

2.053.500

243.955.800

Министарство
саобраћајаДирекција за
водне путеве:
36.567.000

Приоритетна област – Енергетика, животна средина и климатске промене
1. Фокус Секторског програма –Животна средина и климатске промене
је на даљем усклађивању законодавства Србије са правним тековинама ЕУ,
укључујући и развој институционалних капацитета за стратешко планирање и
спровођење националног законодавства, испуњење Оквирне конвенције
Уједињених нација о климатским променама (UNFCC); захтеву за увођење
механизма за праћење и извештавање о емисијама гасова стаклене баште;
унапређење система управљања отпадом и побољшање инфраструктуре
животне средине кроз изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода.
2. Фокус Секторског програма - Енергетика је на даљем усклађивању
законодавства са правним тековинама ЕУ и испуњавању услова из Уговора о
енергетској заједници; усавршавање инфраструктуре енергетских објеката и
изградња гасног интерконектора између Бугарске и Србије, како би се
допринело безбедности и диверсификацији снабдевања гасом, јачању
регионалне прекогранична сарадње и подршци отварању тржишта гаса.
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Секторски
програм и
корисник пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање

Укупна вредност у ЕUR

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање у
2014. години

у 2014. години

у рсд

за цео период

Животна
средина и
климатске
промене

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

1.Министарство
енергетике,
развоја и заштите
животне средине:

У рсд

Корисници:

17.107.000

1.Министарство
енергетике,
развоја и заштите
животне средине
2. Министарство
природних
ресурса,
рударства и
просторног
планирања

2. Министарство
природних
ресурса,
рударства и
просторног
планирања:

1.953.466
од чега из
буџета:
1.336.733

12.650.000

а остатак:

3.Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривредеРепубличка
дирекција за воде

6.273.000
1.835.142

218.014.870

Општина
Рашка:
616.733

3. Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривредеРепубличка
дирекција за
воде:
944.000

Укупно:
24.324.000

Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање
Енергетски сектор
Корисник:

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

1.Министарство
енергетике, развоја и
заштите животне
средине

Средства за
суфинансирање

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање у
2014. години

у 2014. години

у рсд

У EUR

У рсд

1.770.000

1.Министарство
енергетике, развоја и
заштите животне
средине:

од чега из
буџета:
250.000
11.130.000

а остатак:
ЈП Србијагас:
500.000 и
ЈП ЕПС:
1.020.000

470.000

55.836.000

7.128.000
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1. Фокус Секторског програма – Социјални развој је на повећању
ефикасности и укључености службе запошљавања, кроз развој система обуке
на основу анализе „дефицита знања и вештина”, дизајна и испоруке
специфичних програма за незапослене, социјално укључивање и смањење
сиромаштва угрожених и маргинализованих група са посебним акцентом на
децу, старије особе и особе са инвалидитетом , побољшање животног
стандарда и услова становања ромске популације која живи у неформалним
насељима, побољшање приступа и квалитет здравствених услуга за рањиве и
угрожене групе као што су етничке мањине и мигранти.

Секторски програм
и корисник
пројекта надлежан
да обезбеди
суфинансирање
Социјални развој
Корисници:

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства
ЕУ

1.Министарство
рада,
запошљавања и
социјалне
политике
2. Канцеларија за
људска и
мањинска права

Средства за
суфинансирање

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање у
2014. години

у 2014. години

у рсд

У EUR

У рсд
1.Министарство
рада,
запошљавања и
социјалне
политике :

2.895.000
од чега из
буџета:

1.996.000

920.000
21.305.000

а остатак:

126.000

14.968.800

Јединице
локалне
самоуправе кроз
грант схеме:

2. Канцеларија за
људска и
мањинска права:
0

1.975.000

Приоритетна област - Пољопривреда и рурални развој
1. Фокус Секторског програма-Пољопривреда и рурални развој је на
подршци развоју одрживог и конкурентног пољопривредног сектора и
суочавању са изазовима усклађивања са Заједничком пољопривредном
политиком. Сходно томе, подршка до сада програмирана је посебно усмерена
на имплементацију стандарда ЕУ, као и повећање капацитета администрације
Србије да искористи претприступну помоћ у оквиру ИПА компоненте 5. Како је
значајна подршка сектору пољопривреде програмирана у оквиру претходних
националних ИПА програма , фокус у оквиру ИПА 2013 је ограничен на
унапређење безбедности хране и система за контролу болести.
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Секторски програм и
корисник пројекта
надлежан да обезбеди
суфинансирање
Пољопривреда и
рурални развој

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

у рсд

у 2014. години
Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

3.230.000

1.570.000

0

0

Корисник:
1.Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Средства за
суфинансирање у
2014. години

Процена
реализације
средстава ЕУ

1.Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде :
0

Приоритетна област – Подршка за правне тековине ЕУ и хоризонтална
питања
1. Фокус Пројекта –Подршка европским интеграцијама и припрема
пројеката за 2014-2020. је на јачању процеса европских интеграција;
имплементацији споразума у оквиру дијалога Београда и Приштине, израду
пројеката за период од 2014-2020 и евентуално управљање ИПА после 2013,
као и подршци учешћу у програма ЕУ.

Пројекат и
корисник
пројекта
надлежан да
обезбеди
суфинансирање

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Средства ЕУ
Подршка
европским
интеграцијама
и припрема
пројеката за
2014-2020
Корисник:
Канцеларија за
европске
интеграције

23.221.291
од чега
9.221.291
тренутно
неалоцирано

Средства за
суфинансирање

1.9000.000 од
чега за 900.000
још није
одређена
национална
инситуција

Процена реализације
средстава ЕУ

Средства за
суфинансирање
у 2014. години

у 2014. години

у рсд

У EUR

1.000.000

У рсд

118.800.000

Канцеларија за
европске
интеграције :
14.256.000
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Пројекат –Подршка за учешће у програмима ЕУ
Република Србија, закључно са 2013. годином учествује у 9 Програма
ЕУ (и то: Седми Оквирни програм – FP 7; ПРОГРЕС, ФИСКАЛИС, ЦАРИНА
2013, ЦИП (потпрограми EIP и ICT PSP), КУЛТУРА, ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И
ГРАЂАНКЕ, ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ и БЕЗБЕДНИЈИ ИНТЕРНЕТ) за које
надлежне институције плаћају годишњу чланарину (улазне карте). Код највећег
броја наведених програма, у зависности од одредаба важећих Меморандума о
разумевању, Европска комисија врши делимично рефундирање из средстава
ИПА, што представља очекивани приход, након уплаћене чланарине. Расходе
за ове намене који се односе на плаћање улазних карата за учешће у
Програмима ЕУ у календарској 2013. години, а који ће се рефундирати из
средстава ИПА 2013, институције су планирале у буџету за 2013. годину и
очекује се да сви расходи буду реализовани до краја 2013. године. На тај начин,
завршиће се и финансијске обавезе Републике Србије ка ЕУ према важећим
Меморандумима о разумевању. Европска комисија припрема предлоге нових
Програма ЕУ за финансијску перспективу 2014-2020. Очекује се да нацрти
нових Меморандума буду достављени Републици Србији до краја 2013. године,
односно најкасније почетком 2014. године. У овом тренутку није познато у којим
ће тачно новим Програмима ЕУ Република Србија учествовати. Очекује се да
консултације буду обављене до почетка 2014. године, након чега ће уследити
усвајање Меморандума о разумевању за оне нове Програме ЕУ за које се
Република Србија определи. Меморандуми ће садржати и одредбе о износу
чланарина, као и о могућности делимичног рефундирања чланарина из
средстава финансијске помоћи ЕУ. Веома је извесно да ће Европска комисија
за потврђене Програме ЕУ, тражити уплате чланарина већ током буџетске 2014.
године. Међутим, како тренутно нису познати основни елементи који би
дефинисали финансијске обавезе (чланарине) Републике Србије за учешће у
новим Програмима ЕУ, нити износ могућих рефундација истих, у планирању
буџета полази се од претпоставке да ће Програми ЕУ, износи чланарина и
очекиваних рефундација, бити исти као у 2013. години.
Средства планирана по овом основу, могу се користити искључиво за
плаћање чланарина (улазних карата) за нове ЕУ Програме, следбенике
важећих ЕУ Програма, у којима Република Србија прихвати учешће, усвајањем
одговрајућих Меморандума о разумевању. Следеће институције су у својим
финансијским плановима исказале средства намењена за плаћање чланарина
у буџетској 2014. години:
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Пројекат и
буџетски
корисници
надлежни за
финансирање
чланарине
(улазних карата)
важећих Програма
ЕУ

Подршка за
учешће у
програмима ЕУ

Укупна вредност у ЕUR
за цео период

Процена реализације
средстава ЕУ
у 2014. години

Средства
ЕУ

Средства за
суфинансирање

У EUR

У рсд

Корисници и
важећи програми:

1. МП за програм
ЦИП (EIP):

1.Министарство
привреде за
Оквирни програм
за конкурентност
(ЦИП) –
потпрограм за
предузетништво и
иновативност (EIP)

101.781.000
2. МКИ за програм
КУЛТУРА:
18.500.000
3. ПУ за програм
ФИСКАЛИС 2013:

2. Министарство
културе и
информисања за
Оквирни програм
КУЛТУРА 20072013
3. Пореска управа
за Програм
ФИСКАЛИС 2013
4.Управа царина
за Програм
ЦАРИНА 2013

Средства за
суфинансирање у
2014. години, за
следбенике
важећих Програма
ЕУ (на бази
трошкова
чланарина у 2013.
години)

14.500.000
4.УЦ за програм
ЦАРИНА 2013:
11.880.000
6.596.242

3.990.949

5.276.994

626.906.887

5. Канцеларија за
сарадњу са ЦД за
програм ЕВРОПА
ЗА ГРАЂАНЕ И
ГРАЂАНКЕ:
6.540.000

5. Канцеларија за
сарадњу са
цивилним
друштвом (за
Програм ЕВРОПА
ЗА ГРАЂАНЕ И
ГРАЂАНКЕ);

6. Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја (за
Програм
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ):

6. Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја (за
Програм
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ)

26.730.000
(за Програм
ХОРИЗОНТ 2020):

(за Програм
ХОРИЗОНТ 2020)

1.416.000.000
Укупно:
1.591.179.000

У складу са претходно изнетим образложењем, чланом 4. став 2.
Закона о буџету, предвиђено је да се у оквиру прве компоненте Инструмента за
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институција за 2013. годину, коју ће Република Србија спроводити
децентрализовано, у 2014. години очекују бесповратна средства развојне
помоћи у износу од 21.535.436 EUR, односно 2.558.409.797 динара, уз обавезу
обезбеђивања буџетских средстава за суфинансирање у износу од 15.828.140
EUR, односно 1.880.383.000 динара
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПОТРАЖИВАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ДРУГЕ КОМПОНЕНТЕ
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (ИПА) –
ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ФИНАНСИРАНИХ
ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
У складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Владе
Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која
се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у
оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне
помоћи (ИПА), који је Народна скупштина Републике Србије ратификовала 26.
децембра 2007. године („Службени гласник РС”, број 124/07 од 26. децембра
2007. године), за спровођење пројеката претприступне помоћи неопходно је
обезбедити одговарајући износ националног суфинансирања. Имајући у виду
специфичност спровођења активности у оквиру друге компоненте ИПА –
прекогранична сарадња, осим износа за суфинансирање, неопходно је
планирати средства за предфинансирање активности у пројектима које
спроводе партнери из Србије. Предфинансирање се односи на потребан износ
средстава који треба обезбедити у буџету Републике Србије, а која би била
употребљена за правовремено и квалитетно спровођење активности. Та
средства би била враћана у буџет Републике Србије након прихватања
финансијских извештаја пројеката и повраћаја средстава од стране Уговорног
тела. Динамика повраћаја средстава се разликује од планирања средстава за
текућу буџетску годину, тако да средства за предфинансирање планирана за
2014-ту годину могу бити враћена у буџет током 2015-те године.
Услов за коришћење ИПА средстава је и потписивање годишњих или
вишегодишњих Финансијских споразума између Републике Србије и Европске
комисије, а за сваки од програма прекограничне и транснационалне сарадње у
којима учествује Република Србија.
У оквиру буџетског периода 2007 – 2013, Република Србија учествује у
осам програма прекограничне и транснационалне сарадње:

1. ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија
2. ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија
3. ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија
4. Транснационални ЕРДФ програм „Југоисточна Европа”
5. Јадрански програм
6. ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија
7. ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Босна и
Херцеговина
8. ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора

- 264 Наведени програми прекограничне и транснационалне сарадње се
спроводе по два различита система управљања: централизован модел (када
је уговорно тело Делегација ЕУ за партнере из Србије и спроводи се у
програмима прекограничне сарадње са Хрватском, Босном и Херцеговином и
Црном Гором. За уговарање и финансирање се користе ПРАГ правила и након
потписивања уговора о донацији, партнер који спроводи пројекат добија 80% од
тражених ИПА средстава за прву годину спровођења пројекта). Модел
заједничког управљања-када је уговорно тело Директорат програма из
партнерске земље која потписује уговор о донацији само са назначеним
водећим партнером који не мора бити институција односно организација из
Републике Србије, који је одговоран и за спровођење пројекта. Водећи партнер
са осталим партнерима има потписан Партнерски уговор у коме су дефинисана
тражена и укупна средства сваког од партнера. На основу тих докумената
Уговорно тело уплаћује аванс водећем партнеру у максималном износу од 25%
од тражених средстава (износ аванса зависи од Програма, па је тако у
Јадранском програму аванс 25%, у Програму са Бугарском, Румунијом и
Мађарском 20%, док на Транснационалном програму Југоисточна Европа нема
авансне уплате). Партнери из Републике Србије су у обавези да потроше
средства одобрена пројектом и тек након плаћања могу да траже повраћај
средстава од Уговорног тела.
У зависности од модела управљања, зависи и динамика потписивања
Финансијских споразума. Тако су у оквиру програма који се спроводе по
централизованом моделу управљања (програм Хрватска – Србија, Србија –
Босна и Херцеговина, Србија – Црна Гора и транснационални програм
Југоисточна Европа за период 2007-2009) потписивани годишњи Финансијски
споразуми који обухватају ИПА раздео за Програм за Републику Србију за
одређену годину (на пример: Финансијски споразум између Владе Републике
Србије и Европске комисије за програм Хрватска – Србија у оквиру компоненте
прекограничне сарадње ИПА за 2012. годину потписан је 13.08.2013. године и
обухвата финансијску алокацију за Републику Србију за програм са Хрватском
за 2012. годину). За програме који се спроводе по заједничком моделу
управљања потписују се вишегодишњи Финансијски споразуми између Владе
Републике Србије и Европске комисије (на пример: Финансијски споразум
између Владе Републике Србије и Европске комисије који се односи на
Бугарска – Србија ИПА програм прекограничне сарадње у оквиру Инструмента
за предприступну помоћ који је потписан 24.01.2013. године и обухвата
финансијску алокацију целог програма за период 2007-2013). Финансијским
споразумима се одобравају средства. Главне области подршке у оквиру
програма прекограничне и транснационалне сарадње дефинисане су у
Оперативном програму који се дефинише и усваја у оквиру сваког Програма и
реализују се кроз додељивање средстава пројектима на јавним конкурсима
објављеним у оквиру сваког од Програма прекограничне и транснационалне
сарадње у којима учествује Република Србија.
Средства намењена програмима прекограничне сарадње се троше по
следећем принципу:
-

90% средстава се кроз отворени конкурс за прикупљање пројеката
додељује корисницима (општине, НВО, просветне и културне
институције и друге непрофитне институције) регистрованим на
територији која је обухваћена програмом

-

10% средстава се троши за активности на спровођењу самих програма
(трошкови секретаријата програма, путни трошкови лица укључених у
спровођење програма, активности на промоцији програма и обуци

- 265 заинтересованих корисника донације итд.). Ове активности се називају
техничка помоћ.
У оквиру Друге компоненте ИПА – Прекогранична сарадња, Влада
Републике Србије је у обавези да обезбеди суфинансирање и
предфинансирање за компоненту техничке помоћи за све Програме
прекограничне сарадње у којима учествује Република Србија. Техничка помоћ
износи 10% од укупно прихватљивих трошкова Програма наведених у
Вишегодишњем финансијском плану ЕУ за Србију. Поред суфинансирања и
предфинансирања за компоненту техничке помоћи која се обезбеђује у буџету
Републике Србије кроз финансијски план Канцеларије за европске интеграције,
потребно је обезбедити и средства за суфинансирање и предфинансирање
активности у оквиру одобрених пројеката у програмима прекограничне и
транснационалне сарадње у којима се као партнерске организације јављају
директни буџетски корисници. Ова средства би требало да буду обезбеђена
кроз финансијске планове директних буџетских корисника који учествују у
спровођењу пројеката програма прекограничне и транснационалне сарадње.
Обавеза суфинансирања пројеката у оквиру друге ИПА компоненте примењује
се за све програме прекограничне и транснационалне сарадње у којима
учествује Република Србија. Суфинансирање у минималном износу од 15% од
укупне вредности пројекта је обавезно за све пројекте који се спроводе у оквиру
програма прекограничне и транснационалне сарадње, без обзира у ком
управљачком моделу се спроводе.
Укупан износ средстава за Републику Србију за учешће у програмима
прекограничне и транснационалне сарадње одређен је вишегодишњим
индикативним финансијским оквиром. С обзиром да се за програме
прекограничне и транснационалне сарадње који се спроводе по заједничком
моделу управљања потписују Финансијски споразуми на укупан ИПА износ за
цео програм (за све земље које учествују у програму), вишегодишњи
индикативни финансијски оквир је био главна смерница за резервисање
потребних средстава за суфинансирање компоненте техничке помоћи
Програма.
Износ потребног суфинансирања и предфинансирања за пројекте у
којима учествују директни буџетски корисници, а који су одобрени у оквиру
програма прекограничне сарадње одређују институције које спроводе пројекте и
то на основу расположивости авансне уплате, плана активности за наредни
период, укупног буџета пројекта, брзине повраћаја средстава након
извештавања.
У складу са чланом 4. став 3 пројекти који ће се спроводити током
2014. године, а које спроводе директни буџетски корисници који треба да
омогуће несметану реализацију одобрених пројектних активности и на основу
тога изврше обавезу суфинансирања и предфинансирања су дати у следећој
табели:
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Програм
прекограничне
сарадње

Пројекат

Укупан
буџет
пројекта

ИПА
средства

Неопходно
суфинансирање

Надлежна
институција (извор
суфинансирања)

1.953.877
евра

867.843
евра

134.709,66
евра

Министарство
унутрашњих
послова Републике
Србије

1.615.885
евра

765.885
евра

118.883
евра

Министарство
унутрашњих
послова Републике
Србије

1.955.000
евра

904.449
евра

140.391
евра

Министарство
унутрашњих
послова Републике
Србије

„ForensicBulSer
2011-Јачање
форезничких
капацитета у
домену
организоване
прекограничне
превенције
криминала”
„Прекогранична
сарадња Новог
Сада и Сегедина у
развоју
хармонизваних
метода и
успостављању
заједничке базе
података за
анализу
„дизајнерских
наркотика”

624.185
евра

528.968
евра

95.217
евра

277.261
евра

234.960
евра

42.301
евра

„Прекогранична
контрола поплава
и спашавања”

316.371
евра

145.860
евра

21.879
евра

Министарство
унутрашњих
послова Републике
Србије

„Мрежа
дунавских
администрација –
подаци и
корисничка
администрација”*

261.107
евра

221.491
евра

39.086
евра

Дирекција за водне
путеве

„Заједничко
управљање у
ванредним
ситуацијама у
пограничном
подручју у
Румунији и
Републици Србији”
ИПА програм
прекограничне
сарадње
Румунија –
Србија

ИПА програм
прекограничне
сарадње
Бугарска –
Србија

ИПА програм
прекограничне
сарадње
Мађарска –
Србија

ИПА програм
прекограничне
сарадње Србија
– Црна Гора

Транснационални
програм
Југоисточна
Европа*

„Побољшање
капацитета
румунских и
српских власти
да реагују у
ванредним
ситуацијама”
„Заједничко
управљање
ванредним
ситуацијама у
подручију
Карансебеш –
Јужни Банат”

Министарство
унутрашњих
послова Републике
Србије

Министарство
унутрашњих
послова Републике
Србије
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прекограничне
сарадње

Пројекат

Укупан
буџет
пројекта
83.683

ИПА
средства
71.130
евра

Неопходно
суфинансирање
12.553
евра

Надлежна
институција (извор
суфинансирања)
Дирекција за водне
путеве

SEERISKЗаједничко
управљање
ванредним
ситуацијамапроцена ризика и
спремности у
Дунавском
макро-региону
ORIENTGATE Структурисана
мрежа за
интеграцију
климатског знања
у политику и
територијално
планирање

161.000
евра

140.000
евра

21.000
евра

Републички
хидрометереолошки
завод

356.500
евра

310.000
евра

46.500
евра

Републички
хидрометереолошки
завод

„Управљање
миграцијама и
њени ефекти у
Југоисточној
Европи”

183.869
евра

159.886
евра

23.983
евра

Републички завод
за статистику

„Израда
миграционог
плана за развој”

115.000
евра

100.000
евра

15.000
евра

Републички завод
за статистику

CULTEMA

126.823
евра

107.800

19.023

Министарство
културе

ALTERENERGY

336.000
евра

285.600

50.400

HERA

637.069
евра

541.509
евра

95.560
евра

„CO-WANDAКонвенција за
управљање
отпадом за
унутрашњу
пловидбу на
Дунаву”

Јадрански
програм

и информисања
Министарство
енергетике, развоја
и заштите животне
средине
Министарство
привреде

За пројекте техничке помоћи за програме прекограничне и
транснационалне сарадње у којима учествује Република Србија, на основу
вишегодишњих индикативних финансијских докумената обезбеђивана су
средства почевиши од 2010. године.
У складу са чланом 4. став 2 због потребе преноса средстава
суфинансирања за програм Југоисточна Европа за период 2010-2013
Управљачком телу Програма, потребно је обезбедити и средства
предфинансирања:

- 268 Програм
прекограничне
сарадње

Пројекат

Укупан
буџет
пројекта

ИПА
средства

Неопходно
предфинансирање

Југоисточна
Европа

Техничка
помоћ
програма за
Републику
Србију за
финансијску
алокацију по
Финансијском
споразуму
2010-2013

1.941.000
евра

1.650.000
евра

50.000 евра

Надлежна
институција
(извор
суфинансирања)
Канцеларија за
европске
интеграције

Специфичност
спровођења
програма
прекограничне
и
транснационалне сарадње је и у томе што се не усвајају годишњи планови
подршке, него се програмирањем добија Оперативни програм, документ који
наводи основне приоритете сарадње који ће добити финансијску подршку
Европске Уније. У том смислу, током 2013. године, а на основу смерница
Европске комисије започет је процес програмирања односно дефинисања
Оперативних програма за наредну финансијску перспективу Европске уније за
период 2014-2020. Временски рок дат за усвајање Оперативних програма је
прва половина наредне године. Планирано је да се Финансијски споразуми који
би обухватили 2014. годину или двогодишњи односно трогодишњи период
усвоје и потпишу током 2014. године. Ради правовременог одговарања обавеза
за суфинансирање техничке помоћи програма, потребно је у оквиру раздела
Канцеларије за европске интеграције обезбедити средства за програме
прекограничне и транснационалне сарадње у којима ће учествовати Република
Србија. На основу листе ИПА програма за наредни финансијски период,
Република Србија ће учествовати у следећим програмима:

1. Програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија
2. Програм прекограничне сарадње Румунија – Србија
3. Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија
4. Транснационални програм Дунавски Регион
5. Транснационални Јадранско – Јонски програм
6. Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија
7. Програм прекограничне
Херцеговина

сарадње

Србија

–

Босна

и

8. Програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора
У члану 4, став 2 планирани су износи за компоненту техничке помоћи
за програме прекограничне и транснационалне сарадње за 2014. годину за
програме у којима ће учествовати Република Србија. Износи који су планирани
у 2014. Години одређени су на основу годишњег просека у програмима у којима
Република Србија учествује:

Програм
прекограничне
сарадње

Пројекат

Укупан
буџет
пројекта

ИПА
средства

Неопходно
суфинансирање

Надлежна
институција
(извор
суфинансирања)
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Мађарска Србија

Румунија - Србија

Техничка
помоћ
програма
2014
Техничка
помоћ
програма 2014

2.781.200

2.364.000

42.000,00€

Канцеларија за
европске
интеграције

3.296.000

2.802.000

49.500,00€

Канцеларија за
европске
интеграције

Бугарска - Србија

Техничка
помоћ
програма 2014

2.638.000

2.242.000

39.500,00€

Канцеларија за
европске
интеграције

Транснационални
програм
Дунавски регион

Техничка
помоћ
програма 2014

1.294.000

1.100.000

20.000,00€

Канцеларија за
европске
интеграције

Јадранско –
Јонски
транснационални
програм

Техничка
помоћ
програма 2014

1.294.000

1.100.000

20.000,00€

Канцеларија за
европске
интеграције

Хрватска - Србија

Техничка
помоћ
програма 2014

1.180.000

1.000.000

17.700,00€

Канцеларија за
европске
интеграције

Србија - Босна и
Херцеговина

Техничка
помоћ
програма 2014

1.180.000

1.000.000

17.700,00€

Канцеларија за
европске
интеграције

Србија - Црна
Гора

Техничка
помоћ
програма 2014

706.000

600.000

10.600,00€

Канцеларија за
европске
интеграције

Средства за суфинансирање пројеката техничке помоћи ће бити
коригована приликом израде финансијског плана за 2015. годину уколико буде
било разлике између планираних и одобрених средстава.
Укупна средства за суфинансирање у 2014. за прву и другу компоненту
ИПА у укупном износу од 4.603.330.000 динара утврђена су у Посебном делу
овог закона.
Списак свих економских класификација коришћених у припреми овог
закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и образложење садржаја
појединих економских класификација.

Економска
класификација

Назив економске класификације

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

417

Посланички додатак

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору
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Економска
класификација

Назив економске класификације

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

431

Амортизација некретнина и опреме

432

Употреба природне имовине

435

Амортизација нематеријалне имовине

441

Отплате домаћих камата

442

Отплата страних камата

443

Отплата камата по гаранцијама

444

Пратећи трошкови задуживања

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

452

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

454

Субвенције приватним предузећима

462

Дотације међународним организацијама

463

Трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

465

Остале дотације и трансфери

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

489

Расходи који се финансирају из средства за реализацију Националног
инвестиционог плана

499

Средства резерве

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

514

Култивисана имовина

515

Нематеријална имовина

521

Робне резерве

522

Залихе производње

523

Залихе робе за даљу продају

541

Земљиште

551

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију
Националног инвестиционог плана

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

612

Отплата главнице страним кредиторима
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Економска
класификација

Назив економске класификације

613

Отплата главнице по гаранцијама

621

Набавка домаће финансијске имовине

622

Набавка стране финансијске имовине

Обзиром да се у припреми буџета, према Закону о буџетском систему
(члан 4), користе јединствене буџетске класификације, прописане Правилником
о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и
да се буџет, због могућих одступања у основним параметрима који се користе
приликом планирања, припрема на трећем нивоу економских класификација, у
циљу разумевања садржаја тих класификација, ближе се образлaжу поједине
економске класификације, и то:
Расходи за запослене
411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални
доприноси на терет послодавца
На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и
накнаде стално запослених, плате приправника, привремено запослених, плате
по основу судских пресуда и др.
На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси
на терет послодавца (допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање и
незапосленост).
413 - Накнаде у натури
Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла - маркица,
паркирање и др.
414 - Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које
иду на терет фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана,
инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом одласка у пензију и
помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у
медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.).
415 - Накнаде трошкова запосленима
Накнаде трошкова за запослене на економској класификацији 415
(накнаде трошкова за одвојен живот од породице, накнаде трошкова за превоз
на посао и са посла у готовини, накнаде трошкова за смештај изабраних,
постављених и именованих лица и др.).
416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи
Награде запосленима - јубиларне награде (зависно од броја година
проведених на раду), награде за посебне резултате рада, накнаде члановима
комисија.
417 - Посланички додатак
Посланички додатак на економској класификацији 417 исплаћује се у
складу са Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини
Републике Србије, а ближе уређена одлукама Административног одбора.

- 272 Коришћење услуга и роба
421 - Стални трошкови
Обухватају следеће трошкове:
- трошкове платног промета и банкарских услуга;
- трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона,
телефакса, интернета, услуге поште и доставе и слично);
- трошкове осигурања (имовине, као шо су: зграде, возила и остала
дугорочна имовина и осигурање запослених);
- трошкове закупа имовине и пословног простора;
- трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге
грејања);
- трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге
редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и
остале комуналне услуге, као што је накнада за коришћење градског
грађевинског земљишта и слично).
422 - Трошкови путовања
Средства у оквиру ове апропријације економске класификације,
обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и
иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном
путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу, транспортне
трошкове службе и сл; у Војсци за трошкове наградног одсуства, накнаде за
превоз код коришћења одсуства због приватних послова, одсуства за опоравак,
одсуства ради обиласка породице по основу одвојеног живота због премештаја
у друго место службовања и сл, ангажовање возила правних и физичких лица
ван Војске. Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који
учествују на републичким и међународним такмичењима и остали трошкови
транспорта. У оквиру ове економске класификације планирани су издаци за
одржавање седница Народне скупштине, издаци за састанке посланичких група
и рад скупштинских одбора, као и за исплату посланичких накнада у складу са
Одлуком Административног одбора Народне скупштине 28 број 120-679/06 од
27. марта 2006. године.
423 - Услуге по уговору
На овој економској класификацији опредељују се средстава за:
- административне услуге (услуге превођења, секретарске услуге,
рачуноводствене услуге и остале административне услуге);
- услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера;
- услуге образовања и усавршавања запослених;
- услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација,
услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања,
ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и телевизије);
- услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне
услуге;
- котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне
испите, објављивање тендера и информативних огласа;
- домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге
и репрезентација);

- 273 - ангажовање лица по уговору о делу (правно заступање пред
домаћим и међународним судовима, вештачења и сл), систематски преглед
запослених;
- финансирање комисија (нпр. Националне комисије за рачуноводство
коју је образовала Влада Одлуком о образовању комисије за рачуноводство, у
складу са чланом 60. Закона о рачуноводству и ревизији.
424 - Специјализоване услуге
Услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области,
које нису стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се
различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника.
У специјализоване услуге се класификују, и то:
- пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља);
- услуге образовања, културе и спорта;
- медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, здравствена
заштита по конвенцији, услуге јавног здравства - инспекција и анализа,
лабораторијске услуге и остале медицинске услуге);
- услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних
површина;
- услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге,
као и остале специјализоване услуге.
Преко ове економске класификације реализују се пројекти
Министарства науке у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.
425 - Текуће поправке и одржавања
На овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке
и одржавање зграда и опреме, пре свега намештаја, поправке електричне и
електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме,
као и поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски,
молерски, водоинсталатерски, елетричарски и сл. радови); одржавање опреме
за пољопривреду, опреме за очување животне средине и науку, медицинске и
лабораторијске опреме, опреме за образовање, спорт и културу, војску, јавну
безбедност.
426 – Материјал
Под расходима материјала подразумевају се:
- административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или
радна одећа и униформе, биодекорација);
Средства исказана на овој економској класификацији, не могу се
односити на средства потребна за расходе за радну одећу (одећа и ципеле) и
службену одећу, осим у случајевима да је радна одећа прописана. Право на
планирање средстава за расходе за радну униформу (одећа и ципеле),
службену одећу, униформе и заштитна одела, у складу са Посебним
колективним уговором за државне органе имају они државни органи и
организације који имају запослене на радним местима са посебним условима
рада, и то: послове инспекцијског и другог надзора; послове возача; послове
хидролошких и геодетских мерења на терену, авио снимања, руковања
фотограметријским инструментима и лабораторије; послове везане за рад на
противградним полигонима, радарима и изолованим метеоролошким
станицама; лабораторијске и друге сличне послове који се обављају
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високог интензитета која потиче од уређаја који се користе у раду; послове
судског и административног извршења; послове архивског манипуланта и
архивског деопа; послове достављача, курира и спремачица; послове
програмера, оператера и организатора рада на рачунарима; послове физичког
обезбеђења, противпожарне заштите, стражара, чувара и портира; послове
дактилографа, ложача, перача возила, телефонисте и запослених у бифеу ресторану; послове запослених у штампарији.
- материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о
прописима, стручна литература и сл;
- материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво,
мазиво и остали материјал за превозна средства);
- материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски
производи);
- материјал за угоститељство (материјал за припремање хране и пиће);
- материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и
вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду;
- материјал за очување животне средине (за метеоролошка мерења, за
истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали
материјали за очување животне средине и науку);
- материјали за посебне намене (заставе, пломбе за печатирање,
резервни делови, алат и ситан инвентар).
Субвенције
451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
На овој економској класификацији исказују се текуће и капиталне
субвенције, и то:
- јавном градском саобраћају, јавном железничком саобраћају;
- за водопривреду, пољопривреду;
- осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама.
Остали расходи
481 - Дотације невладиним организацијама
На овој економској класификацији исказују се дотације невладиним
организацијама, и то:
- организацијама које пружају помоћ домаћинствима, дотације у
натури, Црвеном крсту Србије;
- спортским и омладинским организацијама (спортским савезима);
- етничким заједницама и мањинама;
- верским заједницама;
- осталим удружењима грађана и политичким странкама.
484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних
непогода или других природних узрока
Средства ове апропријације намењена су за измиривање обавеза по
основу процене штете (поступак за утврђивање процене штете настале услед
елементарних непогода или других природних узрока спроводеопштинске
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измиривање штете нанете услед елементарних непогода или других природних
узрока.
Издаци за нефинансијску имовину
511, 512, 513 и 515 - Зграде и грађевински објекти, Машине и опрема,
Остале некретнине и опрема, Нематеријална имовина
511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину
зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и
објеката и пројектно планирање (процена изводљивости, израда идејних
пројеката и пројектне документације);
512 - саобраћајна опрема (најчешће за аутомобиле, комбије, теренска
возила, камионе, тракторе, чамце, бродове хеликоптере, авионе и сл.);
административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема,
мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим
инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска
опрема, опрема за домаћинство - уређаји за ресторане и кафе бифее, опрема
за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за војску и јавну
безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;
513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери,
уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина - стока,
вишегодишњи засади, издаци за патенте и технологију, техничку документацију,
лиценце, концесије, заштитни знак, индустријска заштитна права, занатска и
слична права, остала заштићена права и интелектуална својина, права
коришћења имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и
остала нематеријална права).
Набавка финансијске имовине
621 - Набавка домаће финансијске имовине
На овој економској класификацији исказује се набавка домаћих хартија
од вредности, изузев акција, кредити осталим нивоима власти, кредити
финансијским институцијама, кредити физичким лицима и домаћинствима,
кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка домаћих
акција и осталог капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним
предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим нефинансијским
приватним предузећима и учешће капитала у домаћим пословним банкама).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО
КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
У буџетској процедури Министарство финансија разматра захтеве
корисника буџетских средстава садржане у предлозима њихових финансијских
планова, имајући у виду циљеве у погледу прихода и примања и расхода и
издатака.
Садржај образложења по појединим буџетским корисницима сачињен
је на основу достављених образложења у предлозима финснсијских планова
буџетских корисника.
У циљу испуњења обавезе преласка на програмски буџет од 2015.
године која је прописана Законом о буџетском систему повећан је број
корисника који исказују свој буџет на програмски начин. Нови буџетски
корисници који исказују свој буџет на програмски начин су следећи:
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Агенција за заштиту животне средине,



Канцеларија за европске интеграције,



Комесаријат за избеглице и миграције,



Министарство културе и информисања,



Министарство спољних послова,



Заштитник грађана,



Завод за социјално осигурање,



Републичка дирекција за робне резерве.

РАЗДЕО 1 - НАРОДНА СКУПШТИНА
Надлежност Народне скупштине утврђена је Уставом Републике
Србије, а функције Народне скупштине Законом о Народној скупштини. Као
носилац уставотворне и законодавне власти, Народна скупштина доноси и
мења Устав Републике Србије, одлучује о промени границе Републике Србије,
расписује републички референдум, потврђује међународне уговоре када је
законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања, одлучује о рату и миру и
проглашава ратно и ванредно стање, надзире рад служби безбедности, доноси
законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије, даје претходну
сагласност на статут аутономне покрајине, усваја стратегију одбране, усваја
план развоја и просторни план, усваја буџет и Завршни рачун Републике Србије
на предлог Владе и даје амнестију за кривична дела. У остваривању изборне
функције Народна скупштина бира Владу, бира судије Уставног суда и одлучује
о њиховом разрешењу и престанку мандата, бира председника Врховног
касационог суда, председнике судова, Републичког јавног тужиоца и јавне
тужиоце и одлучује о престанку њихове функције, бира судије и заменике јавних
тужилаца у складу са Уставом и законом, бира и разрешава гувернера Народне
банке Србије и Савет гувернера, бира и разрешава Заштитника грађана, бира и
разрешава друге функционере одређене законом. У остваривању контролне
функције Народна скупштина врши надзор над радом Владе и одлучује о
престанку мандата Владе и министара, служби безбедности, гувернера
Народне банке Србије, Заштитника грађана и других органа и тела у складу са
законом.
- У 2014. години очекује се још већа активност Народне скупштине и
њених радних тела у односу на 2013. годину, што повлачи и знатно веће
трошкове за учешће народних посланика на седницама Народне скупштине и
њених радних тела (накнада за трошкове превоза приватним аутомобилом,
хотелски смештај, накнада трошкова за закуп стана и одвојен живот од
породице, дневнице за службени пут у земљи, трошкови репрезентације и
накнаде других трошкова ради доласка и учешћа на седницама, јавним
слушањима, округлим столовима, конференцијама и састанцима које народни
посланици имају у вршењу посланичке функције).
- Такође, у 2014. години Народна скупштина ће имати обавезу да
образује заједнички одбор Народне скупштине и Европског парламента за
праћење примене Споразума о стабилизацији и придруживању Европској унији,
у складу са чланом 125. Споразума о стабилизацији и придруживању. Наведени
одбор ће имати 30 чланова (15 из реда народних посланика и 15 из реда
посланика Европског парламента). Овај заједнички парламентарни одбор
одржаваће састанке два пута годишње. Парламенти су у обавези да сносе
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(један састанак у Београду, а други у Стразбуру, односно Бриселу).
- Поред одбора предвиђених Пословником, у Народној скупштини су
конституисане две сталне комисије: Комисија за контролу извршења кривичних
санкција, на основу Одлуке Народне скупштине о образовању Комисије за
контролу извршења кривичних санкција од 5. јула 2011. године и Комисија за
праћење спровођења националног акционог плана за примену Резолуције 1325
Савета безбедности Уједињених нација - жене, мир и безбедност у Републици
Србији (2010 - 2015), на основу Одлуке Народне скупштине од 29. децембра
2011. године. Правни основ за доношење наведених одлука на основу којих је
Народна скупштина у обавези да образује ове комисије је члан 278. Закона о
извршењу кривичних санкција и Национални акциони план за примену
Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација.
- У Народној скупштини је 5. јуна 2013. године основана и Глобална
организација парламентараца за борбу против корупције у Србији (Национални
огранак GOPAC-а) са циљем борбе против корупције и њене превенције, кроз
јачање интегритета у вршењу јавних функција. Ова мрежа окупља садашње и
бивше посланике на глобалном, регионалном и националном нивоу, са циљем
размене и пружања информација, средстава, инструмената, као и са циљем
развијања свести да парламент представља прву линију одговорности у борби
против корупције, у циљу креирања и примене законских решења који су у
функцији борбе против корупције и унапређења надзорне улоге парламента.
Национални огранак GOPAC-a чине, за сада, само народни посланици овог
сазива (14) и отворен је за приступ новим члановима, у складу са Повељом о
оснивању Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције у
Србији, па се очекује да се повећа број народних посланика који ће активно
учествовати у раду ове организације у предстојећем периоду. Подршку у раду,
стручну и финансијску, пружаће до августа 2015. године UNDP (УН - Програм за
развој) кроз Пројекат „Јачање надзорне функције, јавности рада и ефикасности
рада Народне скупштине“. Стручну и административну подршку у раду ове
организације пружају запослени у Одбору за правосуђе, државну управу и
локалну самоуправу.
- Имајући у виду почетак преговора о приступању Србије Европској унији, поред
интензивирања сарадње са Европским парламентом, очекује се знатно
интензивнија билатерална сарадња са парламентима земаља чланица ЕУ и
лобирање да се што пре ратификује Споразум о приступању Србије ЕУ. Од
значаја за процес европских интеграција су и будући састанци представника
скупштинских одбора са представницима парламентарних одбора држава
чланица ЕУ, почев од области правосуђа, преко пољопривреде и екологије, до
заједничке спољне и безбедносне политике. Осим тога, чланови одбора ће
имати значајне активности у 2014. години у земљи и иностранству, као што су:
учествовање на конференцијама, округлим столовима, семинарима и
састанцима, на теме које су од значаја за обављање њихове функције; узајамне
посете чланова одбора Народне скупштине одборима парламената ЕУ и
парламената у региону. С тим у вези, потребно је планирати средства за
реализацију свих наведених активности (трошкови путовања, смештаја,
исхране и превођења докумената у припреми народних посланика за учешће на
конференцијама, округлим столовима, семинарима и састанцима). Такође,
Народна скупштина, односно Одбор за финансије, буџет и контролу трошења
јавних средстава ће преузети председавање Регионалном мрежом
парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције
земаља Западног Балкана, почев од октобра 2013. године до краја марта 2014.
године. Ову мрежу финансира Вестминстерска фондација за демократију са
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Народна скупштина имати у организацији састанака борда Регионалне мреже и
међународне конференције тих одбора која ће се одржати у Београду у марту
2014. године.
- Одбор за уставна питања и законодавство ће, као копредседавајући
са Одбором за правна питања немачког Бундестага, у 2014. години
организовати међународну конференцију одбора за правна питања, као вид
сарадње одбора који имају сличан делокруг рада из различитих земаља. За
наведену активност потребно је обезбедити средства из скупштинског буџета.
- Одбор за заштиту животне средине је, на иницијативу председника
Одбора за заштиту животне средине Парламента Мађарске, прихватио позив за
сарадњу (програми прекограничне сарадње две државе у области заштите
животне средине), која ће подразумевати и неколико посета мађарском
парламенту у току 2014. године. За реализацију ових активности потребно је
предвидети одређена финансијска средства (трошкови путовања, смештаја,
исхране, дневнице).
- Одбор за контролу служби безбедности у оквиру делокруга рада у
2014. години ће спроводити надзорне посете службама безбедности у Београду
и регионалним центрима служби безбедности ван Београда. За реализацију ове
активности потребно је планирати одређена финансијска средства (трошкови
путовања, смештаја, исхране, дневнице).
- За потребе рада народних посланика и запослених у Служби
Народне скупштине и других лица потребно је обезбедити финансијска
средства за рад Библиотеке Народне скупштине, која пружа услуге из
делокруга свог рада наведеним лицима (трошкови коричења службених
гласника, чланарина за рад Истраживачког центра у систему COBISS, трошкови
дигитализације рукописа стенографских бележака 1914 – 1918 година, као и
трошкови набавке: дневне, недељне и месечне штампе; часописа; стручне
литературе; електронске базе података; инсталације или он лајн приступа
(Експерт, Параграф нет, Пакет прописа 5 и службених гласила).
- У оквиру Тwinning пројекта који Народна скупштина реализује са
грчким парламентом, планира се реализација више студијских посета. У том
смислу, потребно је планирати одговарајућа средства имајући у виду да
Народна скупштина, према пројекту има обавезу да сноси трошкове путовања.
- У току је реализација пројеката у сарадњи са УСАИД, УНДП и НДИ на
различите теме а у којима учествују Одбор за финансије, републички буџет и
контролу трошења јавних средстава; Одбор за људска и мањинска права и
равноправност полова; Одбор за уставна питања и законодавство; Одбор за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Одбор за културу и
информисање. У зависности од тема конференција, округлих столова и
семинара позивају се и чланови других одбора.
- Чланом 151. Пословника предвиђена је обавеза предлагача закона да
Народној скупштини, уз предлог закона, достави изјаву и табелу о усклађености
тог предлога закона са прописима Европске уније. С тим у вези, у извршавању
законодавне функције Народне скупштине, неопходно је народним
посланицима и члановима одбора, обезбедити стручну подршку научника и
стручњака у различитим областима. Стручна подршка је неопходна и у праћењу
реализације Стратегије придруживања Европској унији и предлагању мера и
иницијатива, у складу са Пословником.
- Чланом 11. Закона о Народној скупштини утврђена је обавеза
Народне скупштине да у остваривању начела јавности рада, између осталог,
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скупштине и њених радних тела.
- Законом о Народној скупштини у чл. 36. и 46. предвиђено је право
народног посланика на посланичку легитимацију, а по престанку посланичке
функције на трајну легитимацију, што изискује трошкове израде и исписивања
тих легитимација.
Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Финансијско материјална права народних посланика регулисана су
Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике
Србије, Законом о Народној скупштини и другим законима и прописима, као и
одлукама Административног одбора и Одбора за административно - буџетска и
мандатно - имунитетска питања.
Према важећим прописима, народни посланик има право на: плату;
накнаду трошкова за вршење посланичке функције (посланички додатак);
трошкове коришћења приватног аутомобила; трошкове хотелског смештаја за
време одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела
(посланичка накнада); трошкове службеног путовања у земљи и иностранству;
накнаду за закуп стана у Београду; накнаду трошкова за одвојени живот;
отпремнину; бесплатан превоз у железничком, друмском, јавном градском и
речном саобраћају на територији Републике Србије; разлику између посланичке
плате и зараде коју остварује у радном односу; месечну накнаду у висини 80
посто од посланичке плате због обављања самосталне делатности; накнаду
плате по престанку посланичке функције и др.
На основу члана 5. став 1. Закона о примањима народних посланика у
Народној скупштини донета су решења о платама народних посланика, на
основу којих се врши обрачун разлика у плати. У складу са важећим прописима
бруто зарада народног посланика умањује се за стопу нормираних трошкова у
износу од 20% да би се добио опорезиви приход, на који се према Закону о
доприносима и порезу на доходак грађана обрачунава 24% на име доприноса
за ПИО и 20% на име пореза на доходак грађана.
Одлуком Административног одбора о посланичкој накнади број 120 1105/09 - пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 23. априла
2009. године, утврђено је право народног посланика на накнаду трошкова за
службена путовања због учешћа у раду на седницама Народне скупштине и
њених радних тела и начин остваривања тог права (накнада трошкова за
коришћење приватног аутомобила, трошкови хотелског смештаја за време
одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела, накнада за закуп
стана у Београду, накнада трошкова за одвојени живот од породице).
Средства опредељена на економској класификацији 417, намењена су
за финансирање права народних посланика на посланички додатак у месечном
паушалном износу, за вршење посланичке дужности у изборној јединици, у
висини од 40% нето плате народног посланика на сталном раду у Народној
скупштини. На овој позицији су планирана и средства за евентуално извршење
правноснажних судских пресуда у 2014. години.
Средства опредељена на економској класификацији 4221, намењена
су за финансирање права народних посланика на накнаду трошкова за време
одржавања седница Народне скупштине, седнице одбора и њених радних тела,
која се одржавају у седишту и ван седишта Народне скупштине, као и
учествовање на јавним слушањима, округлим столовима, семинарима,

- 280 конференцијама и другим скуповима од значаја за вршење посланичке
функције.
Средства опредељена на економској класификацији 4222, намењена
су за финансирање службених путовања народних посланика ради реализације
планираних посета парламентима других држава и учешћа на скуповима у
организацији Европског парламента, регионалних институција, регионалних
форума, као и других међународних организација и институција.
Средства опредељена на економској класификацији 423, намењена су
за услуге штампања материјала (визит карте и остало), репрезентацију и
остале непредвиђене услуге.
ГЛАВА 1.1 - НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Функција 130 - Опште услуге
Служба Народне скупштине врши стручне и друге послове за потребе
Народне скупштине, њених одбора, народних посланика и посланичких група,
као и одређене послове Републичке изборне комисије.
Код овог буџетског корисника планирана су средства за финансирање
расхода везаних за обезбеђење услова за рад Службе Народне скупштине,
редован рад Републичке изборне комисије.
Средства на економској класификацији 422, опредељена су за
финансирање расхода Службе Народне скупштине, за финансирање трошкова
исхране - дневица, превоза и хотелског смештаја за обављење службених
путовања у земљи за возаче и запослене у стручној служби Народне скупштине
која су у функцији извршења планираних активности скупштинских одбора, као
и учествовање на јавним слушањима, округлим столовима, семинарима,
конференцијама и другим скуповима.
Такође, са ове економске класификације Народна скупштина
финансира посете делагација које по позиву долазе у Народну скупштину, а
које обухватају трошкове смештаја, превоза и сл.
На овој економској класификацији су и трошкови за службена путовања
запослених који прате народне посланике, чланова делегација Народне
скупштине.
Средства на економској класификацији 423, опредељена су за
финансирање:
- услуга израде пројеката електронских и других система (DEA - дизел
електрични агрегат, реинжењеринг - систем анализа службе НС (за обе зграде),
CSNU - ажурирање, EMP - електро моторни погон - допуна, Интеграција систем
дојаве пожара (зграда у Краља Милана 14, реинжењеринг интернет
презентације НСРС у интернет портал (приступну тачку) НСРС, реинжењеринг
интернет презентације РИК - а у интернет портал (приступну тачку) РИК - а,
израда пројекта Пројекат и оцена изведеног стања Рачунарске мреже НСРС,
израда пројекта Пројекат заштите Информационог система НСРС, израда
пројекта Пројекат увођења електронских картица (евиденција присутности,
приступ магацину – електронски кључ), израда пројекта електронски потпис;
- инжењерских услуга стручног и конзерваторског надзора,
инжењерских услуга за вршење стручног надзора над извођењем
архитектонско грађевинских радова и радова на машинским и електро
инсталацијама у објектима Народне скупштине, вршење пројектантског надзора
над извођењем архитектонско грађевинских радова и радова на машинским и
електро инсталацијама у објектима Народне
скупштине, вршење

- 281 конзерваторског надзора над извођењем архитектонско грађевинских радова и
радова на машинским и електро инсталацијама у објектима Народне скупштине
од стране Градског и Републичког завода за заштиту споменика културе,
инжењерских услуга израде архитектонско - грађевинског пројекта изведеног
стања конструкције и грађевинске физике објекта Краља Милана 14,
инжењерских услуга израде пројеката рестаурације и конзервације уметничких
дела у коришћењу Народне скупштине, уговора о консултанстким услугама у
изналажењу трајног решења проблема слегања конструктивног система објекта
Дома Народне скупштине,
Средства на економској класификацији 4239, намењена су да се у
складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о заштити културних
добара финансирају: инжењерске услуге израде Главних пројеката, измена и
допуна постојећих Главних пројеката, инжењерске услуге израде Главног
пројекта за постројење за повећање притиска воде у санитарној и хидрантској
мрежи у објекту Краља Милана 14, инжењерске услуге израде пројектне
документације за уподобљавање објеката Народне скупштине са законском
регулативом везаном за заштиту тајности података, инжењерске услуге за
испитивање на лицу места материјала на објекту Дом Народне скупштине у
циљу побољшања крутости како купола тако и других елемената конструкције
објекта за пријем сеизмичких утицаја, инжењерских услуга геодетског
осматрања вертикалног померања објекта Дома Народне скупштине,
инжењерских услуга стручног, пројектантског и конзерваторског надзора над
извођењем радова, инжењерских услуга израде потребне техничке и друге
документације, услуга извршења техничког прегледа лифтовских постројења и
подизних платформи у објектима које користи Народна скупштина, као и
инжењерских услуга: техничке контроле Главних пројеката који су у изради,
мерења нивоа подземних вода у пиезометрима код Дома Народне скупштине и
израде елабората о изведеним хидрогеолошким истраживањима.
Средства на економској класификацији 462, намењена су за
финансирање
годишњих
контрибуција
чланарине
у
Међународним
организацијама, чији је члан Народна скупштина, и за редован рад Републичке
изборне комисије.
На економским класификацијама 482 и 483 опредељена су средства за
финансирање расхода Службе Народне скупштине и за редован рад
Републичке изборне комисије.
Средства опредељена на економској класификацији 511, намењена су
за финансирање: конзерваторско-рестаураторски фасадерски радови на
објекту Трг Николе Пашића 13; завршетак реконструкције инсталација
климатизације, вентилације и грејања системи К - 4 - Велика сала и К - 9 Централна техничка режија у објекту Трг Николе Пашића 13; реконструкција
делова инсталација климатизације, вентилације и грејања у објекту Трг Николе
Пашића 13; реконструкција дела инсталација водовода и канализације објекта
Трг Николе Пашића 13: адаптација дела мокрих чворова у објекту Дома
Народне скупштине; реконструкција прилазних саобраћајница и тротоара са
заменом хабајућег слоја асфалта око објекта Дома Народне скупштине; радови
на декоративној расвети на објекту Дома Народне скупштине - додатни радови.
Средства
финансирање:

на

економској

класификацији

511,

намењена

су

за

- Главни пројекат - електро енергетска инсталација (зграда у Краља Милана
14),
- Главни пројекат - трафостаница (зграда у Краља Милана 14),

- 282 - Главни пројекат - електронски систем посебне намене (зграда у Краља
Милана 14),
- Главни пројекат - конференцијски систем (зграда у Краља Милана 14),
- Главни пројекат - видео систем за све сале у Краља Милана 14,
- Главни пројекат - централна техника (зграда у Краља Милана 14, CSNU режија (зграда у Краља Милана 14),
- инжењерске услуге израде пројекта, DEA – дизел електрични агрегат,
конференцијски систем - нови, систем централне техничке режије, ТВ и видео
систем - нови, информациони систем - нови, реинжењеринг - систем анализа
службе НС (за обе зграде), EMP - електро моторни погон - допуна,
- Главни пројекат - електро енергетска инсталација (зграда у Краља Милана
14),
- Главни пројекат - трафостаница (зграда у Краља Милана 14),
- Главни пројекат - електронски систем посебне намене,
- Главни пројекат - конференцијски систем,
- Главни пројекат - видео систем за све сале у Краља Милана 14,
- Главни пројекат - централна техника,
- инжењерска услуга израде Главног пројекта санације конструкције Дома
Народне скупштине, инжењерске услуге израде Главног пројекта измена и
допуна Главног пројекта архитектонско грађевинских радова за санацију,
реконструкцију и рестаурацију зграде Дома Народне скупштине везане за
Главни пројекат измена и допуна Главног пројекта климатизације, грејања и
хлађења објекта Дома Народне скупштине, инжењерске услуге израде Главног
пројекта за постројење за повећање притиска воде у санитарној и хидрантској
мрежи у објекту Краља Милана 14, инжењерске услуге израде Главних
пројеката измена и допуна постојећих Главних пројеката за објекте које користи
Народна скупштина, инжењерске услуге израде Техничке контроле техничке
документације за објекте које користи Народна скупштина, Пројекат „помоћ у
одлучивању“, пројекат „електронска картица“, пројекат „електронски потпис“,
пројекат „disaster centar“.
- 100 рачунара (тренутно у Народној скупштини је око 500 рачунара у употреби
а сваке године се набавља по 100 рачунара ради занављања јер се сматра да
рачунар старости 6 година није адекватан за рад), мрежни штампачи: ласерски,
обични, А4, А3, колор, мултифункционални штампачи, портни свичеви (48 - порт
за ВоИП), портни свичеви (8 - порт за ВоИП), Rack UPS 1U, телефони – ВоИП,
систем за виртуелизацију;
- телевизори;
- мобилни телефони;
- апарати за фотокопирање и умножавање: фотокопир апарат у боји средњег
капацитета ради замене постојећег, машина за шивење жицом, дактило
папучица "Scripta Net" за потребе стенобироа ради замене постојећег;
- мултимедијална и конференцијска опрема за сале у згради у Краља Милана
14 и Дому Народне скупштине и преводилачки кабинет (5) у Дому Народне
скупштине;
- пријемници за симултано превођење, инсталациони материјал за аудио видео;

- 283 - алати и мерна опрема, усисивачи (замена старих, несправних) и опрема за
домаћинство (набавка тепиха – замена старих, похабаних и отписаних).
Средства опредељена на економској класификацији 515, намењена су
за финансирање следећих намена, и то: лиценца за ECDL, софтвер (за велику
салу), антивирус софтвер, лиценце за разни софтвер, допуна софтвера М.С за
управљање видеом, нови софтвер за аудио снимање, софтвер за превођење
„Традос“, софтверска апликација за израду базе података за рад библиотеке и
за остале непредвиђене намене.
АКТИВНОСТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ КАО ДОМАЋИНА МЕЂУНАРОДНИХ
ПАРЛАМЕНТАРНИХ АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ
На међународном плану Народна скупштина ће у 2014. години бити
домаћин:
- парламентарних посета делегација представничких тела других држава,
делегација мултилатералних парламентарних институција
- посета (две) известилаца Парламентарне Скупштине Савета Европе у пратњи
секретара делегације уз ангажовање два посланика, у трајању од два дана;
- посета чланова Одбора парламентарне скупштине НАТО-а, уз ангажовање
пет народних посланика и пет запослених у трајању од три дана.
Састанка заједничког одбора Народне скупштине и Европског парламента за
праћење примене Споразума о стабилизацији и придруживању Европској унији;
- посете делегације Одбора за европске послове и Одбора за спољне послове
словачког парламента - сусрети са члановима Одбора за европске интеграције,
уз ангажовање запослених у Одбору;
- посета посланичких група пријатељства (оквирно 20 посета);
- састанка председника парламената Јадранско – Јонске иницијативе и других
састанака мултилатералних парламентарних институција (оквирно четири
састанка);
- састанака у оквиру регионалне сарадње - у плану је успостављање
парламентарне скупштине ПСЈИЕ, те се очекује да ће регионална сарадња у
наредном периоду бити интензивирана;
- састанака у оквиру регионалне мултилатералне иницијативе - учешће
Народне скупштине/Одељења за европске интеграције у процесу сарадње у
југоисточној
Европи
(SEECP);
сарадња
Одбора
за
европске
интеграције/послове земаља учесница процеса стабилизације и придруживања
у југоисточној Европи (COSAP); сарадња под окриљем Регионалног савета за
сарадњу у Сарајеву (RCC), односно Регионалног секретаријата за
парламентарну сарадњу у Софији;
- састанака у оквиру сарадње подунавских земаља, као вид регионалне
сарадње;
- међународне конференције парламентарних одбора за економију, финансије
и европске интеграције која ће се одржати у Београду у марту 2014. године
(Одбор за финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава ће преузети
председавање Регионалном мрежом парламентарних одбора за економију,
финансије и европске интеграције земаља Западног Балкана, почев од октобра
2013. године до краја марта 2014. године;
- међународне конференције одбора за правна питања (копредседавајући је
Одбор за уставна питања и законодавство са Одбором за правна питања
немачког Бундестага)

- 284 - међународне конференције ЕЦПИД у оквиру међународне сарадње (активност
Библиотеке Народне скупштине).
РАЗДЕО 2 - ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Надлежности председника Републике одређене су Уставом Републике
Србије.
Услове за извршење функције и надлежности председника Републике
обезбеђују Влада, министарства и други државни ограни у складу са
прописима.
Генерални секретаријат председника Републике је служба која пружа
стручну и техничку подршку председнику Републике.
У Генералном секретаријату врше се послови који су у вези са
остваривањем права председника Републике на плату и друга права из рада,
права супружника председника Републике и права бивших председника
Републике на накнаду плате, на месечно примање пошто му престане право на
накнаду плате, као и право на посебно месечно примање.
Да би председник Републике Србије и стручне службе у Генералном
секретаријату, могли успешно да обављају активности и послове које им по
Уставу и закону припадају, неопходно је обезбедити одређена финансијска
средства.
У оквиру апропријације економске класификације 421, извршавају се
издаци на име: трошкова банкарских услуга (провизија НБС за извршење
девизних дознака у иностранству-swift трошкови); трошкова комуникација које
се односе на коришћење директних телефонских линија, мобилних телефона,
интернета кабловске ТВ, као и услуге доставе поште и других поштанских
трошкова; трошкова осигурања запослених; трошкова закупа административне
опреме.
У оквиру апропријације економске класификације 422, извршавају се
издаци на име службених путовања председника Републике, чланова
делегације (саветници председника Републике, запослени у служби протокола
и прес служби председника Републике, лица радно ангажована и других лица у
Генералном секретаријату) и то на име дневница, хотелског смештаја, путних и
других трошкова) који се исплаћују на основу решења генералног секретара
којим се одобрава службено путовање у иностранство и на основу налога за
службена путовања у земљи, као и издаци за смештај страних делегација у
хотелима, приликом званичних посета нашој земљи.
У оквиру апропријације економске класификације 423, извршавају се
издаци на име: услуга превођења; накнада за рад по уговору о делу (тренутно
је ангажовано 3 лица за обављање послова ван делокруга рада Генералног
секретаријата); месечног одржавања компјутерског програма (софтвера) за
потребе финансијске службе и писарнице; полагања стручних испита
запослених на терет послодавца; на име услуга информисања (новинске
агенције „ФОНЕТ”, „БЕТА”) услуге израде алата, ордена, медаља, повеља као и
пратећег материјала за потребе Канцеларије ордена; репрезентације која
обухвата: угоститељске услуге на састанцима у Кабинетима и радним телима и
приликом пријема страних и домаћих гостију и делегација, као и трошкова
поклона које даје председник Републике; осталих услуга које обухватају
трошковe везанe за одређене потребе председника Републике.
У оквиру апропријације економске класификације 425, извршавају се
издаци на име текућих поправки и одржавања опреме (сервис и поправка
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У оквиру апропријације економске класификације 426, извршавају се
издаци на име набавке: канцеларијског материјала (материјал који због
хитности набавке не може да се набави преко Управе за заједничке послове
републичких органа); службене одеће и обуће (униформе) запосленима који
имају право према Посебном колективном уговору републичких органа
(конобари, возачи, курири и спремачице); стручне литературе и штампе за
потребе запослених; потрошног материјала и материјала за посебне намене
(државне заставе и ленте, венци, и други непредвиђени издаци за потребе
појединих служби у Генералном секретаријату).
РАЗДЕО 3 - ВЛАДА
Влада је носилац извршне власти у Републици Србији и води политику
Републике Србије у оквиру Устава и закона Народне скупштине. Влада
извршава законе и друге опште акте Народне скупштине, тако што доноси
опште и појединачне правне акте и предузима друге мере, предлаже Народној
скупштини законе, буџет и друге опште и појединачне акте.
Рад Владе је јаван. Влада је дужна да јавности омогући увид у свој
рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног
значаја.
ГЛАВА 3.1 - КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
Законом о Влади предвиђено је да председник Владе има кабинет, који
по његовом налогу врши стручне и друге послове за његове потребе.
Уредбом о Кабинету председника Владе одређен је делокруг рада
Кабинета. У складу са Уредбом, Кабинет обавља стручне и друге послове за
потребе председника Владе и по његовом налогу, а нарочито: припрема мере
којима председник Владе води и усмерава Владу и усклађује рад чланова
Владе; припрема обавезна упутства и посебна задужења која председник
Владе даје члановима Владе, генералном секретару Владе и директорима
служби Владе који су му одговорни и стара се о њиховом извршењу; припрема
акте које председник Владе доноси или предлаже Влади; припрема и обрађује
материјале за рад председника Владе у Влади и радним телима Владе и
материјале за његово учествовање у раду Народне скупштине; стара се о
сарадњи председника Владе са Народном скупштином, председником
Републике, другим државним органима, представницима страних држава и
међународних организација; организује састанке којима председава или на
којима учествује председник Владе.
У оквиру текућих издатака, поред средстава за плате и социјалне
доприносе на терет послодавца и осталих расхода за запослене, обезбеђују се
и средства у оквиру следећих економских класификација, и то:
421 - највећи износ средстава ове економске класификације
опредељује се за трошкове фиксне и мобилне телефоније, закуп простора
(сала) и пратеће опреме за одржавање састанака и других презентација;
422 - средства за финансирање трошкова службених путовања у
земљи и иностранству за лица ангажована у Кабинету, у складу са очекиваном
појачаном међународном активношћу у 2014. години;
423 - највећи износ средстава опредељује се за стручне услуге,
односно за исплату уговора о делу саветника који су ангажовани у Кабинету.
Накнада за рад саветника председника Владе, који нису у радном односу у

- 286 Влади, исплаћује се у зависности од сложености, значаја, обима послова,
области за коју су задужени, као и од дужине ангажовања, у складу са Одлуком
Владе о мерилима за накнаду за рад саветника председника Владе и која не
може бити већа од износа који се добија множењем нето основице и
коефицијента за обрачун плате саветника председника Владе који је у радном
односу у Влади. У оквиру ове економске класификације обезбеђују се и
средства за преводилачке, угоститељске услуге, израду софтвера, котизације,
репрезентацију и остале опште услуге;
425 - средства за текуће поправке и одржавање административне,
биротехничке и опреме за комуникацију;
426 - средства за годишњу претплату за стручну литературу и разне
публикације, претплата за „Привредни преглед”, набавку дневне и месечне
штампе и други материјал неопходан за несметано функционисање Кабинета;
512 - средства за набавку опреме (административна опрема, рачунари
и др.).
ГЛАВА 3.2 - КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ ЗАДУЖЕНОГ ЗА
ОДБРАНУ, БЕЗБЕДНОСТ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И
КРИМИНАЛА
У складу са одредбама Закона о Влади, предвиђено је да председник
Владе одређује једног потпредседника Владе за првог потпредседника Владе,
који га замењује за време одсутности или спречености са свим овлашћењима
председника Владе, изузев овлашћења на предлагање избора или разрешења
члана Владе. Први потпредседник Владе, помаже председнику Владе у вођењу
и усмеравању Владе, старању о јединству политичког деловања Владе и
усклађивању рада чланова Владе.
Уредбом о Кабинету потпредседника Владе одређен је делокруг рада
Кабинета, у складу са чим се и опредељују средства за рад Кабинета.
Средства за текуће издатке за Кабинет првог потпредседника Владе
задуженог за одбрану, безбедност и борбу против корупције и криминала, за
2014. годину опредељују се за плате и социјалне доприносе на терет
послодавца и остале расходе за запослене, а поред ових расхода, у оквиру
текућих издатака, опредељују се и средства за:
421 - највећи износ средстава ове економске класификације
опредељује се за трошкове фиксне и мобилне телефоније, закуп простора
(сала) и пратеће опреме за одржавање састанака и других презентација;
422 - средства за финансирање трошкова службених путовања у
земљи и иностранству за лица ангажована у Кабинету који су у делегацији са
првим потпредседником, у складу са очекиваном појачаном међународном
активношћу у 2014. години;
423 - највећи износ средстава опредељује се за стручне услуге,
односно за исплату уговора о делу саветника који су ангажовани у Кабинету.
Накнада за рад саветника првог потпредседника Владе, који нису у радном
односу у Влади, исплаћује се у зависности од сложености, значаја, обима
послова, области за коју су задужени, као и од дужине ангажовања, у складу са
Одлуком Владе о мерилима за накнаду за рад саветника потпредседника
Владе. Права и обавезе саветника уређују се уговором према општим
правилима грађанског права, а накнада за рад према мерилима која одреди
Влада. У оквиру ове апропријације економске класификације обезбеђују се и
средства за преводилачке, угоститељске услуге, израду софтвера, котизације,
репрезентацију и остале опште услуге;
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публикације, „Привредни преглед”, набавку дневне, месечне и стране штампе;
И средства за расходе за основна средства у оквиру економске
класификације 512, намењена за набавку опреме (административна опрема,
рачунари, мобилни телефони и др.).
ГЛАВА 3.3 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА РАДА,
ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
У складу са чланом 13. Закона о Влади, потпредседник Владе
усмерава и усклађује рад органа државне управе у областима које одреди
председник Владе, а који може овластити потпредседника Владе да може
руководити пројектом из делокруга више органа државне управе.
Уредбом о Кабинету потпредседника Владе, одређен је делокруг
кабинета потпредседника Владе да усмерава и координира рад министарстава
и посебних организација у области предлагања и спровођења социјално
одговорне политике, и то Министарства финансија у домену обезбеђења
средстава и благовремене исплате пензија, и Министарства здравља у домену
обезбеђивања здравствене заштите за најсиромашније слојеве становништва.
Средства, осим средстава за расходе за запослене у 2014. години,
опредељују се и за текуће издатке, и то:
421 - највећи износ средстава обезбеђује се за трошкове фиксне и
мобилне телефоније, трошкове платног промета, као и за закуп простора и
пратеће опреме;
422 – средства за трошкове путовања, како у земљи, тако и у
иностранству за лица ангажована за рад у Кабинету;
423 - највећи износ средстава опредељује се за стручне услуге,
односно за исплату уговора о делу саветника који су ангажовани у Кабинету. У
оквиру ове апропријације економске класификације обезбеђују се и средства за
компјутерске услуге, угоститељске услуге, репрезентацију, услуге образовања и
усавршавања запослених и остале опште услуге;
426 - за канцеларијски материјал, материјал за образовање и
усавршавање запослених (часописи, билтени), као и за материјал за саобраћај
(бензин);
482 класификације;
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512 - обезбеђују се средства за набавку административне опреме
(рачунари, штампачи, фотокопир апарати, фиксни и мобилни телефони) и за
набавку друге опреме неопходне за рад Кабинета.
ГЛАВА 3.4 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНЕ И
УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
У складу са чланом 13. Закона о Влади, потпредседник Владе
усмерава и усклађује рад органа државне управе у областима које одреди
председник Владе, а који може овластити потпредседника Владе да може
руководити пројектом из делокруга више органа државне управе.
Уредбом о Кабинету потпредседника Владе, одређен је делокруг
кабинета потпредседника Владе да усмерава и координира рад министарстава
и посебних организација у областима које одреди председник Владе и стара се
о њиховом извршавању, стара се о остваривању пројеката из делокруга више
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Владе руководи потпредседник Владе.
Средства, осим средстава за расходе за запослене у 2014. години,
опредељују се и за текуће издатке, и то:
421 - највећи износ средстава обезбеђује се за трошкове фиксне и
мобилне телефоније, трошкове платног промета, као и за закуп простора и
пратеће опреме;
422 - средства за трошкове путовања, како у земљи, тако и у
иностранству за лица ангажована за рад у Кабинету;
423 - уговора о делу саветника који су ангажовани у Кабинету. У оквиру
ове апропријације економске класификације обезбеђују се и средства за
компјутерске услуге, угоститељске услуге, репрезентацију, услуге образовања и
усавршавања запослених и остале опште услуге;
425 - средства за текуће поправке и одржавање административне,
биротехничке и опреме за комуникацију;
426 - и то посебно за канцеларијски материјал, материјал за
образовање и усавршавање запослених (часописи, билтени).
483 класификације;
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512 - обезбеђују се средства за набавку административне опреме
(рачунари, штампачи, фотокопир апарати, фиксни и мобилни телефони) и за
набавку друге опреме неопходне за рад Кабинета.
ГЛАВА 3.5 - КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Одлуком коју је донео председник Владе, министар без портфеља је
добио овлашћења да усклађује и усмерава рад министарстава и посебних
организација у области европских интеграција, а то подразумева вођење и
координацију процеса придруживања Републике Србије Европској унији.
Такође, министар без портфеља, овлашћен је да води и координира процес
спровођења Националне стратегије одрживог развоја као и да руководи
пројектима „Подршка имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у
Србији” и „Подршка унапређењу процеса социјалног укључивања у Републици
Србији”.
Имајући у виду опис активности Кабинета, већи део средстава
планиран је за трошкове путовања у оквиру економске класификације 422,
такође, на економској класификацији 423, средства се опредељују за стручне
услуге, односно за исплату уговора о делу саветника који су ангажовани у
Кабинету.
ГЛАВА 3.6 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Уредбом о Генералном секретаријату Владе основан је Генерални
секретаријат.
Генерални секретаријат је општа служба Владе задужена за стручне и
друге послове за потребе Владе и радних тела Владе.
Генерални секретаријат обавља и послове за потребе Кабинета
председника и потпредседника Владе и поједине послове за потребе служби
Владе ако је то одређено уредбом којом се оснива служба.

- 289 Рад Генералног секретаријата заснива се на Закону о Влади, Закону о
државној управи, Пословнику Владе, закључцима и другим актима Владе, на
обавезним упутствима које председник Владе даје Генералном секретару и на
директивама Генералног секретара. Као општа служба Владе задужена за
стручне и друге послове за потребе Владе и њених радних тела, а који се
односе на припрему аката којима Влада води политику Републике Србије у
оквиру Устава, везано за предлагање закона, буџета и других општих и
појединачних аката Народној скупштини, Генерални секретаријат у том смислу
припрема акте којима Влада надзире, усмерава и усклађује рад министарстава
и посебних организација и стара се о њиховом извршењу. Генерални
секретаријат Владе задужен је за стручне и друге послове Владе и радних тела
Владе, као и за обављање одређених послова за Кабинет председника и
Кабинет потпредседника Владе, односно за потребе служби Владе.
Средства за текуће издатке у Генералном секретаријату за 2014.
годину опредељују се за плате и социјалне доприносе на терет послодавца, а
поред ових расхода, у оквиру текућих издатака, опредељују се и средства на
економским класификацијама, и то:
421 - највећи износ средстава опредељује се за трошкове фиксне и
мобилне телефоније, трошкове закупа простора и пратеће опреме ради
одржавања састанака и других презентација, услуге поште.
422 - у оквиру ове економске класификације опредељују се средства
за путовања, како у земљи, тако и у иностранству и то првенствено за ислату
дневница, трошкова превоза и смештаја и других трошкова који се признају у
трошак у складу са Уредбом о накнади и отпремнини државних службеника и
намештеника, првенствено за председника Владе, потпредседнике Владе и
министре у Влади. Такође, обезбеђују се средства за ове намене и за трошкове
путовања чланова Одбора за имплементацију Првог споразума који регулишу
нормализацију односа Београда и Приштине.
423 - највећи износ средстава ове економске класификације
опредељује се за стручне услуге, односно за исплату уговора о делу лицима
ангажованим за послове који нису предвиђени систематизацијом у Генералном
секретаријату, и то за:
- исплату накнаде члановима Комисије за израду грађанског закона, у
складу са Закључком Владе 05 број 120-6565/2009;
- исплату накнаде члановима Савета за Међународно приватно право,
у складу са Закључком Владе 05 број 02-377/2011;
- исплату накнаде члановима Радне групе за нестала лица, у складу
са Закључком Владе 05 број 119-2139/2010;
- исплату накнаде члановима Комисије за јавно приватно партнерство,
у складу са Закључком Владе 05 број: 114-1346/2013-1.
У оквиру ове економске класификације обезбеђују се и средства за
компјутерске услуге, угоститељске услуге, репрезентацију, услуге образовања и
усавршавања запослених и остале опште услуге.
425 - у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за
текуће поправке и одржавање административне, биротехничке и опреме за
комуникацију.
426 - средства ове економске класификације опредељују се за
годишњу претплату за стручну литературу и разне публикације, претплата за
„Цекос” - 1 примерак, часопис „Билтен”, набавку дневне, месечне и стране

- 290 штампе, набавку материјала за посебне намене - биодекорација, заставе за
ентеријер и екстеријер.
483 - средства се опредељују ради измирења обавеза принудне
наплате по извршним решењима судова. Наиме, ово из разлога што у
пресудама као извршни дужник није насловљен конкретан државни орган, већ
Влада. У том случају, Влада је у обавези да повериоцима надокнади штету,
односно принудна наплата по правоснажним и извршним одлукама судских
органа врши се из средстава Генералног секретаријата;
512 - опредељена су средства за набавку административне опреме
(рачунари, штампачи, фотокопир апарати, фиксни и мобилни телефони) и за
набавку друге опреме неопходне за рад и стварање оптималних услова за рад.
Набавка нове информационо-комуникационе имовине омогућила би
комфорнији рад радних тела Владе, као и припрему самих седница. Добра
информациона основа је од великог значаја јер се све седнице Владе и радних
тела припремају електронски.
ГЛАВА 3.7 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Канцеларија за сарадњу с медијима основана је Уредбом Владе као
служба Владе. Улога Канцеларије за сарадњу с медијима је да омогући
обавештавање домаће јавности о раду Владе, органа и организација државне
управе и стручних служби, припрему конференција за новинаре, организовање
брифинга главних и одговорних уредника медија о активностима Владе,
састављање и слање саопштења са седница Владе, учествовање у медијским
кампањама министарстава и Владе, коoрдинацију са пр менаџерима
министарстава Владе Републике Србије, организацију праћења активности
чланова Владе ван земље, обавештавање стране јавности о раду Владе,
органа и организација државне управе и стручних служби, сарадња са страним
медијима, вршење информатичких и документационих послова који се односе
на стране медије за потребе Канцеларије, интерно информисање чланова
Владе, издавање дневног, недељног и периодичног прегледа штампе, израду
тематских прес клипинга на захтев министарстава, израду дневних и недељних
аналитичких прегледа писања штампе, вршење документационих послова за
потребе Канцеларије.
Oбављају се и послови у интернет одељењу који се односе на:
презентацију рада Владе путем интернета (сајт Владе) и других видова
комуникације; презентацију најширих информација о Републици Србији
намењених домаћој и страној јавности; презентацију вести, најаве догађаја,
саопштења Владе, саопштења министарстава, саопштења са конференција за
новинаре; презентацију интервјуа; презентацију законских иницијатива, нацрта
закона и уредби Владе; презентацију појединих кампања Владе и сарадњу са
одговарајућим агенцијама у свету.
Највеће учешће у структури опредељених буџетских средстава у 2014.
години, су средства за услуге по уговору, које се односе на услуге
информисања јавности (Бета, Танјуг, Фонет...) стручне услуге (трошкови
превођења и додатно ангажовање преводилаца), услуге образовања и
усавршавања запослених (котизације за семинаре, за стручне испите), услуге
штампања билтена и др.
Такође, обезбеђују се и средства у оквиру следећих економских
класификација:
422 - средства за трошкове путовања у земљи и иностранству, који су
саставни део новинарске делатности којом се бави Канцеларија за сарадњу с

- 291 медијима, а односе се првенствено на медијску пратњу премијера на
службеним путовањима;
421 - за трошкове услуга комуникација („Еунет”, „Теленор”, „Телеком”),
трошкове телефона, интернета и мобилних телефона,
424 - за медицинске услуге, систематски преглед у циљу превентиве и
спречавања болести запослених;
425 - за поправку и одржавање опреме;
426 - за административни - канцеларијски материјал, материјал за
образовање и усавршавање запослених, за годишњу претплату за стручну
литературу и разне публикације, с обзиром на делатност Канцеларије и
512 - средства за набавку административне опреме (рачунари,
штампачи, фотокопир апарати, фиксни и мобилни телефони) и за набавку друге
опреме неопходне за рад и стварање оптималних услова за рад.
ГЛАВА 3.8 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови
Програм: 0602 - Подршка приступању Србије ЕУ
Сврха програма:
Унапредити процес приступања Србије Европској унији.
Опис програма:
• Ефикасна координација органа државне управе у процесу приступних
преговора са ЕУ;
• Праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању;
• Превођење правних тековина ЕУ;
• Стручна и административна подршка преговарачком тиму;
• Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ;
• Обука државних службеника у вези са процесом интеграција и правних
тековина ЕУ.
Циљ програма:
1. Допринето успешном вођењу приступних преговора ЕУ 2014-2016
Индикатори:
• Дефинисане полазне основе у преговарачким поглављима по планираној
динамици процеса скрининга;
• Извештавање о спровођењу обавеза из годишњег НПАА.
2. Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ
Индикатори:
• Број преведених и редигованих страна правних тековина ЕУ;
• Број стандардизованих термина.
3. Унапређено информисање, разумевање и знање о процесу приступања
и преговорима о чланству са ЕУ
Индикатори:

- 292 • Резултати истраживања јавног мњења и праћење и извештавање медија
(извештај о медијском праћењу процеса интеграције Србије у ЕУ);
• Број организованих промотивних активности, број дистрибуираних
промотивних материјала и број медијских прилога о промотивним активностима
канцеларије;
• Број одржаних обука и обучених државних службеника.
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Координација процеса европских интеграција;



Стручна и административна подршка раду Преговарачком тиму;



Информисање јавности о процесу европских интеграција;



Унапређење административних капацитета Републике Србије у области
европских интеграција;



Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ.

Пројекат: 0001 - Координација процеса европских интеграција
Сврха пројекта:
Успешна координација органа државне управе у процесу европских интеграција
Опис пројекта:
Давање мишљења на Изјаве о усклађености и Табеле усклађености са
прописима ЕУ у свим областима права ЕУ; координација и припрема
кварталног извештаја о спровођењу НПАА-а; годишња ревизија НПАА,
административно техничка припрема састанака у оквиру спровођења ССП-а,
укључујући симултано превођење на састанцима; израда месечне информације
о напретку Србије у процесу европских интеграција; учешће у преговарачким
групама у поглављима 1-35; превођење докумената за потребе процеса
приступања; као и координација свих осталих активности у процесу европских
интеграција.
Циљеви пројекта:
1. Дата мишљења на Изјаве о усклађености и Табеле усклађености са
прописима ЕУ
Индикатор:
• Број датих мишљења на Изјаве о усклађености и Табеле усклађености са
прописима ЕУ.
2. Израда кварталних извештаја о спровођењу НПАА-а
Индикатор:
• Израђени квартални извештај о спровођењу НПАА-а.
3. Усвајање годишње ревизије НПАА-а
Индикатор:
• Усвојена годишња ревизија НПАА-а.
4. Израда месечне информације о напретку Србије у процесу европских
интеграција
Индикатор:

- 293 • Достављена Влади ради информисања месечна информација о напретку
Србије у процесу европских интеграција.
Пројекат: 0002-Стручна и административна подршка раду Преговарачког
тима
Сврха пројекта:
Успешна стручно техничка подршка Преговарачког тима.
Опис пројекта:
Обезбеђивање стручне и административне подршке за рад Преговарачког тима
и преговарачких група.
Циљ пројекта:
1. Обезбеђена стручна подршка раду Преговарачког тима
Индикатор:
• Припремљени стручни материјали за потребе Преговарачког тима и
преговарачких група.
Пројекат: 0003-Информисање јавности о процесу европских интеграција
Сврха пројекта:
Унапређење знања и разумевања процеса европских интеграција.
Опис пројекта:
Спровођење редовних дневних активности у циљу информисања јавности о
процесу преговора Србије о чланству у ЕУ и евентуалним проблемима на том
путу.
Циљеви пројекта:
1. Постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и
укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања
Индикатори:
• Резултати истраживања јавног мњења о подршци грађана чланству Србије у
ЕУ и реформама које у том циљу спроводи Влада;
• Број медијских прилога о европским темама.
2. Унапређено информисање стручне јавности, грађана, заитересованих
група о темама везаним за ЕУ
Индикатори:
• Повећан број заинтересованих страна у процесу (медији, цивилни сектор,
привреда итд.);
• Број заједничких активности са партнерима у процесу информисања грађана о
европским интеграцијама.
Пројекат: 0004-Унапређење административних капацитета Републике
Србије у области европских интеграција
Сврха пројекта:
Јачање административних капацитета Републике Србије за процес европских
интеграција.
Опис пројекта:

- 294 Пораст свести о неопходности и значају обуке доприноси успешном јачању
државне управе и припреми за учешће у процесу европских интеграција. У
периоду 2014. – 2016. године обука се организује на основу анализе потреба за
обуком, која се спроводи сваке године давањем упитника на попуњавање
подгрупама Стручне групе за координацију процеса приступања, а посебна
пажња поклања се приоритетима из НПАА и Годишњем извештају ЕУ о
напретку Србије у европским интеграцијама. У 2014-ој години посебна пажња
биће посвећена припреми за процес скрирнинга и предстојећих преговора са
Европском унијом, као и стажирању у институцијама ЕУ и земаљама
чланицама ЕУ.
Циљ пројекта:
1. Унапређени административни капацитети за преговоре са Европском
унијом
Индикатори:
• Број обучених државних службеника;
• Број одржаних обука;
• Број реализованих стажирања.
Пројекат: 0005-Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ
Сврха пројекта:
Доступност правних тековина Европске уније на српском језику.
Опис пројекта:
Припрема националне верзије правних тековина ЕУ је обавеза сваке државе
кандидата, а уједно и предуслов за усклађивање националног законодавства са
законодавством ЕУ. Ради остварења тог циља (превођења 250 000 страна
правних тековина ЕУ) неопходно је поставити стандардизован и кохерентан
систем за координацију превођења који ће како технички тако и стручно
задовољити услове за извршење овог захтевног задатка.
Циљеви пројекта:
1. Успостављење централизованог система за превођење и редактуру
превода правних аката ЕУ
Индикатори:
• Успостављен систем за превођење;
• Успостављен систем за редактуру.
2. Успостављена стандардизована терминологија
Индикатори:
• Број термина.
Програм: 0603-Подршка ефективном коришћењу Инструмента за
претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Сврха програма:
Унапређена ефективност развојне помоћи у складу са националним
стратешким циљевима и приоритетима.
Опис програма:
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обавља у вези са планирањем, програмирањем, праћењем и извештавањем о
средствима ЕУ и развојној помоћи, а посебно у својству техничког
секретаријата Националног ИПА координатора, коришћењем програма
прекограничне сарадње, као и спровођењем пројеката чији је корисник
Канцеларија за европске интеграције а који се финансирају из ИПА средстава.
Циљеви програма:
1. Унапређено планирање међународне помоћи у складу са секторским
приступом, укључујући планирање инструмената ЕУ у новој финансијској
перспективи
Индикатори:
• Износ одобрених бесповратних средстава међународне помоћи Републици
Србији минимум 300 милиона евра годишње;
• Приоритети дефинисани у документу „Национални приоритети за
међународну помоћ” рефлектовани у донаторским стратегијама, укључујући
стратегије о помоћи ЕУ.
2. Побољшана усклађеност развојне помоћи са националним
приоритетима
Индикатори:
• Проценат донација унетих у ИСДАЦОН ИС у односној години који подржава
мере дефинисане у документу „Национални приоритети за међународну
помоћ”;
• Проценат уговорених од укупно расположивих ЕУ средстава по програму
прекограничне сарадње.
3. Функционални систем за праћење и извештавање о ЕУ средствима и
развојној помоћи
Индикатори:
• Проценат секторских програма/пројеката од укупно одобрених за
финансирање из ИПА прве компоненте који се разматрају на састанку
Заједничког одбора ЕК и РС за праћење спровођења ИПА као проблематични;
• Израђен годишњи извештај о реализацији међународне помоћи у претходној
години.
4. Повећан ниво обавештености, разумевања и знања о ЕУ средствима и
развојној помоћи
Индикатор:
• Проценат испитаника који су упознати са ИПА инструментом у редовним
анкетама које спроводи Канцеларија за европске интеграције.
5. Ефикасно управљање ИПА средствима према ЕУ правилима за
децентрализовано управљање, за послове у надлежности Канцеларије за
европске интеграције
Индикатор:
• Позитивна оцена о систему за децентрализовано управљање ИПА у НИПАЦ
ТС у годишњим акредитационим проверама које спроводи Национални
службеник за одобравање (НАО).
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:
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Планирање и програмирање ЕУ средстава и развојене помоћи;



Праћење и извештавање о ЕУ средствима и међународној помоћи;



Комуникације, координација и јачање капацитета у вези са коришћењем
ЕУ средстава и развојне помоћи;



Планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма
прекограничне и транснационалне сарадње;



Спровођење пројеката ИПА компоненте I, чији је корисник КЕИ.

Пројекат: 0001-Планирање и програмирање ЕУ средстава и развојне
помоћи
Сврха пројекта:
Унапређење ефективности развојне помоћи у складу са националним
стратешким циљевима и приоритетима.
Опис пројекта:
Програмска активност обухвата израду националног планског документа за
усмеравање средстава међународни помоћи и његову ревизију, закључивање
међународних споразума о општим правилима за пружање развојне помоћи,
учествовање у изради донаторских стратегија помоћи Србији, укључујући и
израду Стратегије за Србију која представља стратешки оквир за планирање
Инструмента за претприступну помоћ ЕУ- ИПА за 2014 - 2020 - ту годину.
Такође, програмска активност обухвата и израду Акционог плана за
програмирање ИПА и развојне помоћи, спровођење тог Акционог плана, што
укључује дефинисање пакета предлога секторских програма и пројеката за
финансирање из ИПА и средстава развојне помоћи, припрему и закључивање
међународних споразума и уговора о развојној помоћи, као и стручно
усавршавање запослених за обављање тих послова.
Циљеви пројекта:
1. Унапређено планирање међународне помоћи у складу са секторским
приступом
Индикатор:
• Израђен/ ревидиран документ „Национални приоритети за међународну
помоћ”.
2. Створен правни основ за планирање, програмирање и коришћење
средстава развојне помоћи
Индикатор:
• Број закључених оквирних и општих споразума у области развојне сарадње са
развојним партнерима.
3. Стратегије и планови развојне помоћи донатора рефлектују
националне циљеве и приоритете за међународну помоћ, укључујући
стратешка документа за ИПА 2
Индикатор:
• Број обављених консултација током израде стратегија/ планова развојне
помоћи.
4. Спроведен годишњи процес програмирања ИПА и развојне помоћи
Индикатори:
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фондовима и развојној помоћи, укључујући Акциони план за програмирање
ИПА;
• Припремљен пакет предлога секторских програма и пројеката за
финансирање из годишње алокације ИПА;
• Број закључених међународних споразума о развојној помоћи.
Пројекат: 0002-Праћење и извештавање о ЕУ средствима и међународној
помоћи
Сврха пројекта:
Унапређење ефикасности и ефективност у спровођењу међународне помоћи.
Опис пројекта:
Програмска активност обухвата ажурирање и одржавање базе података о
развојној помоћи- ИСДАЦОН ИС, редовно годишње извештавање о развојној
помоћи, успостављање система и спровођење процедура за праћење
спровођења ИПА средстава по систему за децентрализовано управљање,
праћење спровођења програма/ пројеката финансираних средствима развојне
помоћи, организовање евалуација развојне помоћи и учествовање у
евалуацијама организованим од стране донатора, као и стручно усавршавање
запослених за обављање тих послова.
Циљеви пројекта:
1. Омогућена доступност подацима о реализацији међународне помоћи
Србији заинтересованим странама и јавности
Индикатори:
• ИСДАЦОН ИС функционалан и оперативан;
• Сачињен годишњи извештај о реализацији међународне развојне помоћи у
претходној години.
2. Функционалан систем за праћење спровођења ИПА програма према
правилима за децентрализовано управљање
Индикатор:
• Број одржаних састанака одбора за праћење спровођења ИПА по правилима
за децентрализовано управљање.
3. Обезбеђено укључивање оцена корисника о реализованој развојној
помоћи у евалуационим извештајима донатора
Индикатори:
• Број евалуација донаторских стратегија/ програма у којем учествују
националне институције.
Пројекат: 0003-Комуникација, координација и јачање капацитета у вези са
коришћењем ЕУ средстава и развојне помоћи
Сврха пројекта:
Повећање нивоа обавештености, разумевања и знања о ЕУ средствима и
развојној помоћи.
Опис пројекта:
Програмска активност обухвата успостављање и административно-техничку
подршку раду координационих механизама и структура, укључујући
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и спровођење стратегије и акционог плана комуникација за ИПА, комуникације и
информисање јавности о ИПА и развојној помоћи, унапређење знања државних
службеника о планирању, програмирању, праћењу и евалуацији ИПА и развојне
помоћи, спровођење хоризонталних послова у вези са увођењем
децентрализованог управљања ИПА, као и стручно усавршавање запослених у
КЕИ за обављање тих послова.
Циљеви пројекта:
1. Унапређен дијалог и партнерство свих заинтересованих страна у
процесу планирања, програмирања и праћења развојне помоћи
Индикатори:
• Број одржаних састанака секторских радних група за програмирање и
праћење развојне помоћи;
• Број одржаних консултативних састанака секторских радних група за
програмирање и праћење развојне помоћи са представницима донатора и
организација грађанског друштва.
2. Обезбеђен одржив развој капацитета за планирање, програмирање и
праћење ЕУ фондова и развојне помоћи
Индикатори:
• Проценат одржаних обука у области међународне развојне сарадње
предвиђених годишњим планом за стручно усавршавање државних
службеника.
3. Побољшана информисаност јавности о ИПА и развојној помоћи
Индикатори:
• Просечан број дневних посета ИСДАЦОН интернет страници у датој години;
• Проценат испитаника који су упознати са ИПА инструментом у редовним
анкетама које спроводи КЕИ.
Пројекат: 0004-Планирање и програмирање и ефикасно спровођење
програма прекограничне и транснационалне сарадње
Сврха пројекта:
Унапређење ефективности развојне помоћи у складу са циљевима и
приоритетима програмских територија.
Опис пројекта:
Стварање правног и стратешког основа за реализацију и управљање помоћи ЕУ
у оквиру друге компоненте инструмента претприступне помоћи (ИПА),
промоцију и извештавање о програмским активностима институција на
централном, регионалном и локалном нивоу за управљање и/или припрему и
спровођење програма/пројеката. Успоставити повољно окружење за ефикасно
спровођење програма и пројеката финансираних средствима програма
прекограничне и транснационалне сарадње. Јачање капацитета институција на
централном, регионалном и локалном нивоу за управљање и/или припрему и
спровођење програма/пројеката.
Циљеви пројекта:
1. Креиран је правни оквир и смернице за несметано спровођење
програма и пројеката
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• Усвојен годишњи извештај о спровођењу програма;
• Број регионалних састанака везаних за праћење спровођења програма;
• Број одобрених смерница, упутстава и процедура за несметано спровођење
програма;
• Број закључених међународних споразума.
2. Расписани конкурси за доделу средстава бесповратне помоћи ЕУ и
формирана коначна листа пројеката предложених за финансирање
Индикатори:
• Број израђених пријавних пакета за пријављивање пројеката;
• Број финансираних пројеката;
• Број институција укључених у спровођење програма.
3. Обезбеђен минимум процеса рада и континуирано унапређење знања
запослених
Индикатор:
• Број семинара, радионица и консултативних састанака као допринос
стручном усавршавања запослених.
4. Завршено планирање и програмирање у оквирима новог финансијског
инструмента ЕУ за наредни буџетски период на бази оцењене
ефективности коришћења средстава ИПА II компонента
Индикатори:
• Израђен оперативни програм и успостављена логика програмске
интервенције;
• Број институција РС у оквиру радних група и надзорних одбора;
• Број регионалних састанака, број састанака радних група;
• Обезбеђена довољна количина средстава за несметно спровођење пројеката
и програма.
5. Јачање капацитета институција на централном, регионалном и
локалном нивоу за управљање и/или припрему и спровођење
програма/пројеката
Индикатор:
• Број одржаних радионица, семинара, обука, инфо дана.
6. Ефикасно спровођење система надзора над Оперативном структуром и
Националним телом
Индикатор:
• Контролне активности.
Пројекат: 0005-Спровођење пројеката ИПА компоненте I чији је корисник
КЕИ
Сврха пројекта:
Обезбедити ефикасно спровођење пројеката ИПА компоненте I чији је корисник
КЕИ.
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Програмска активност „Спровођење пројеката ИПА компоненте I чији је
корисник КЕИ” је фокусирана на реализацију пројеката у складу са правилима
децентрализованог система управљања ИПА средствима.
Циљеви пројекта:
1. Ефикасно спровођење пројеката финансираних из ИПА компоненте I у
надлежности КЕИ
Индикатори:
• План спровођења пројекта исказан у Предлогу пројекта-(Пројекат Фиш)
испуњен 100%;
• План спровођења пројекта исказан у Почетном периоду (Инцептион Репорт)
испуњен 100%.
2. Унапређени капацитети у области спровођења и праћења спровођења
пројеката који се финансирају из ЕУ фондова
Индикатор:
• Запослени прошли обуке/семинаре - минимум 2 обуке/семинара по
запосленом.
Програм: 0604-Ефикасно пословање Канцеларије за европске интеграције
Сврха програма:
Обезбеђивање услова за ефикасно обављање послова и старање о
законитости рада.
Опис програма:
Припрема општих аката у вези са организацијом и пословањем Канцеларије;
спровођење поступака јавних набавки; старање о кадровским капацитетима и
развоју кадрова Канцеларије; припремање, извршавање и извештавање о
спровођењу финансијског плана Канцеларије; вођење евиденција и старање о
набавци опреме, канцеларијског материјала итд.
Циљеви програма:
1. Унапређивање кадровских капацитета Канцеларије
Индикатори:
• Доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места;
• Спровођење кадровског плана 100%;
• Обучавање запослених у Канцеларији за европске интеграције у складу са
годишњим програмима општег и посебног стручног усавршавања државних
службеника.
2. Економично трошење финансијских средстава
Индикатор:
• Реализовање планираних активности Канцеларије за европске интеграције у
складу са финансијским планом и планом јавних набавки.
У оквиру овог програма планиран је следећи пројекат:


Администрација
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Несметано обављање послова и обезбеђивање кадровских капацитета
Канцеларије за европске интеграције.
Опис пројекта:
Спровођење Кадровског плана, обезбеђивање средстава и услова за рад,
решавање о правима и обавезама запослених, јачање кадровских капацитета
Канцеларије, реализација финансијског плана Канцеларије и старање о
економичној набавци добара и услуга.
ГЛАВА 3.9 - САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Савет за борбу против корупције образован је Одлуком Владе као
стручно - саветодавно тело Владе, са задатаком да сагледава активности у
борби против корупције, да предлаже Влади мере које треба предузети у циљу
ефикасне борбе против корупције и прати њихово спровођење и даје
иницијативе за доношење прописа, програма и других аката и мера у овој
области.
У циљу испуњења задатака одређених Одлуком о образовању, Савет
прати примену и спровођење антикорупцијских закона, анализира појединачне
случајеве корупције и доставља мишљења и предлоге Влади за допуне и
измене прописа ради исправљања уочених недостатака. Посебна пажња
усмерена је на праћење спровођења Националне стратегије за борбу против
корупције.
Средства за расходе за запослене и текуће издатке обезбеђују се у
буџету Републике Србије, и то за:
421 - за трошкове фиксне и мобилне телефоније, док техничкоадминистративну подршку Савету обезбеђује Генерални секретаријат Владе;
422 - за путовања у земљи и иностранству. У оквиру ове економске
класификације обезбеђују се средства у складу са појачаном активношћу
Савета и на све већу међународну активност и велики број позива за
учествовање на међународним конференцијама и саветовањима из области
борбе против корупције, планира се неколико службених путовања у Брисел.
423 - највећи износ средстава опредељује се за стручне услуге,
односно за исплату накнада за рад чланова Савета као и за услуге екстерних
експерата које Савет повремено ангажује за своје анализе. У оквиру ове
апропријације, такође, обезбеђују се средства за услуге превођења извештаја и
анализа Савета, услуге техничког одржавања интернет презентације, услуге
информисања и средства за угоститељске услуге и репрезентацију;
426 - у оквиру које се опредељују средства за канцеларијски материјал
и набавку писаних и електронских медијских извештаја и другог
административног материјала.
ГЛАВА 3.10 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Служба за управљање кадровима, која је образована уредбом Владе
као служба Владе, задужена је за стручне послове везане за управљање
кадровима у државној управи. Служба обавља стручне послове везане за
управљање кадровима у министарствима, посебним организацијама, службама
Владе и стручним службама управних округа: оглашава интерне и јавне
конкурсе за попуњавање положаја и интерне конкурсе за попуњавање
извршилачких радних места у органима и стара се о правилном спровођењу
конкурса; припрема за Владу предлог кадровског плана органа и стара се о
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правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
органима; пружа стручну помоћ органима у вези са управљањем кадровима и
унутрашњим уређењем; води централну кадровску евиденцију о државним
службеницима и намештеницима у органима; води евиденцију интерног
тржишта рада у органима, помаже државним службеницима у вези са њиховим
премештајем и радом у пројектним групама и помаже органима у решавању
кадровских потреба; припрема за Владу предлог програма општег стручног
усавршавања државних службеника и организује стручно усавршавање
сагласно донесеном програму; обавља стручно-техничке и административне
послове за Високи службенички савет и Жалбену комисију Владе и стара се о
условима и средствима за њихов рад; оглашава интерне и јавне конкурсе за
попуњавање положаја у Републичком јавном правобранилаштву, стара се о
правилном спровођењу конкурса и даје мишљење о Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Републичком јавном
правобранилаштву; обавља и друге послове значајне за управљање кадровима
које јој повери Влада и послове који су одређени законом или прописом Владе.
У оквиру текућих издатака, поред средстава за плате и доприносе,
опредељују се и средства за остале расходе за запослене (накнаде у натури,
социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и остале
посебне расходе).
Средства за остале текуће издатке у Служби за управљање кадровима
опредељују се по економским класификацијама, и то:
421 - средства се опредељују за услуге комуникација (фиксни и
мобилни телефони), трошкове осигурања стално запослених и средства за
процену ризика радних места;
422 - у оквиру ове економске класификације средства се опредељују за
исплату дневница, путних трошкова и трошкова смештаја на службеном
путовању у земљи, а из разлога што се ови трошкови плаћају за чланове
конкурсних комисија који имају потребу путовања у управне округе, подручне
јединице у којима се радна места попуњавају. Службена и студијска путовања у
иностранство, обухватају такође дневнице, путне трошкове и трошкове
смештаја, а везана су за међународну сарадњу и едукацију кадрова. На висину
ових накнада примењује се Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника;
423 - у оквиру које се опредељују средства и то: за финансирање
накнаде председника и 10 чланова Високог службеничког савета, накнаде за
чланове Жалбене комисије Владе (11 чланова) - Са ове позиције исплаћују се и
накнаде члановима конкурсних комисија за попуњавање положаја који нису из
органа државне управе и служби Владе, нити су чланови Високог службеничког
савета, а висина накнаде за рад у конкурсној комисији износи 8.000,00 динара
за сваки спроведени конкурс, сагласно Правилнику о стручним
оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном
поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места.У оквиру
ове апропријације планирани су и издаци за стручњаке ангажоване по основу
уговора за реализацију обука државних службеника из органа државне управе и
служби Владе, према Програму општег стручног усавршавања државних
службеника из органа државне управе и служби Владе који доноси Влада и
сагласно Закону о државним службеницима. Као и за услуге за домаћинство,
угоститељство и репрезентацију;
425 - средства су намењена поравкама биротехничке и рачунарске
опреме која је у власништву Службе за управљање кадровима.
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материјала, као и трошкови потрошног материјала за несметано
функционисање рачунарске и друге опреме, односно материјала који се не
може набавити преко Управе за заједничке послове републичких органа.
512 - средства у оквиру ове економске класификације потребно је
обезбедити за набавку рачунарске и друге опреме коју није могуће набавити
преко Управе за заједничке послове републичких органа.
ГЛАВА 3.11 - СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине
Прешево, Бујановац и Медвеђа основана је Одлуком Владе.
Делокруг послова Службе је обављање стручних, административних,
информатичких, финансијско - материјалних, рачуноводствених и пратећих
техничких послова за потребе Координационог тела, а чији је основни циљ
политичко - безбедносна стабилизација и економско - социјални развој општина
Прешево, Бујановац и Медвеђа, утврђен Програмом.
За текуће издатке, поред издатака за плате и доприносе, издвајају се
средства и за остале расходе за запослене, у оквиру економских класификација
и то:
421 - значајна средства се издвајају за трошкове комуникација (фиксни
и мобилни телефони канцеларија у Београду, Прешеву, Бујановцу и Медвеђи).
Средства за ове трошкове планирана су на основу просечних месечних
трошкова импулса за канцеларије Службе у овим општинама;
422 - у оквиру које се опредељују средства за трошкове путовања у
оквиру редовног рада, трошкове службених путовања у земљи и иностранству,
чиме су обухваћена учествовања у свим активностима и састанцима са
председницима општина и представницима међународних организација, као и
за трошкове транспорта школског прибора на југ централне Србије.
423 - Највећи износ средства ове економске класификације
опредељује се за административне услуге (превођење књига, тестова и других
материјала неопходних за одвијање наставе на српском и албанском језику и
ангажовање стручних лица за потребе реализације и имплементације програма
Координационог тела и за достављање и презентовање међународној и
домаћој јавности о активностима Службе).
424 - у 2014. години, у оквиру ове економске класификације
опредељују се средства за ангажовање стручњака за специјализоване стручноконсултантске активности ради давања субвенција приватним предузећима
425 - средства у оквиру ове економске класификације, највећим делом
се опредељују за поправке и одржавање службених возила, набавку резервних
делова за комуникациону, биротехничку и административну опрему;
426 - средства се опредељују у складу са потребама за редовно
функционисање Службе (одржавање службених возила, комуникационе
опреме, биротехничке и административне опреме, набавка материјала за
саобраћај, административног и материјала за стручно усавршавање
запослених);
Најзначајнија средства опредељују се у оквиру економске
класификације 463. У току 2014. године Координационо тело планира да
настави са реализацијом програмских задатака на подручју општина Прешево,
Бујановац и Медвеђа. Планирана средства ће у највећој мери бити утрошена за
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се односе на стварање услова за бољи и квалитетнији живот становништва
(изградња путева, водоснабдевање, електроснабдевање, изградња и
реконструкција школа, и других комуналних пројеката на територији ове три
општине). Основ за пренос средстава ове апропријације је Програм распореда
и коришћења средстава, који се доноси на седници Председништва
Координационог тела, на основу предлога пројеката председника општина.
У 2014. години опредељују се значајна средства у оквиру економске
класификације 472. Средства са ове економске класификације опредељују се
за стипендирање средњошколаца који похађају наставу у школама на
територији општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и студената који студирају
на Економском и Правном факултету високошколских јединица нишког
универзитета у Медвеђи за школску 2013/2014 годину, на основу претходно
спроведеног конкурса, за набавку ђачких торби и школског прибора за ђаке
прваке као и за превоз ученика. Средства су намењена и за једнократне
помоћи особама са посебним потребама, самохраним мајкама и деци без
родитељског старања у сарадњи са општинским институцијама за социјални
рад.
511 - средства се опредељују за изградњу зграде Економског
факултета из Суботице, одељење у Бујановцу.
512 - у оквиру ове економске класификације средства се опредељују за
набавку машина и опреме (рачунарска опрема, опрема за симултано
превођење, штампачи и комуникациона опрема), која је посебно неопходна за
несметано функционисање високошколске јединице Универзитета у Суботици факултета у Бујановцу.
ГЛАВА 3.12 - АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
Авио-служба Владе образована је као служба Владе Уредбом о
оснивању Авио-службе у складу са којом Служба обавља послове који се
односе на пружање услуга превоза ваздухопловима за службене потребе
Народне скупштине, председника Републике и председника Владе и да пружа
услуге превоза ваздухопловом и за потребе трећих лица, уз накнаду и по
тржишним условима.
Авио-служба Владе је део система ваздушног саобраћаја и пре свега,
ова служба може успешно функционисати само на принципима на којима је
успостављен ваздушни саобраћај. Такође, обим послова Службе зависи од
потреба корисника услуга.
За расходе за запослене, поред средстава за плате и доприносе,
средства се опредељују и за остале расходе за запослене и текуће издатке у
оквиру економских класификација, и то:
421 - средства се опредељују за трошкове комуникација (фиксни и
мобилни телефони, интернет, достава поште), закуп опреме MSP (авансно
плаћање прегледа, модификација и ремонта авионских мотора за авион Lear
Jet 31A), који се плаћа месечно, а на основу извршеног налета, чиме се
избегавају и умањују велики трошкови за набавку и одржавање опреме –
мотора авиона, као и трошкови коришћења и издавања дозвола за радио
станице.
422 - у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за
трошкове службених путовања у земљи и иностранству у оквиру редовне
делатности Службе, путни трошкови и смештај за обуке пилота, летачког и
техничког особља у иностранству.
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опредељује се за услуге образовања и усавршавања запослених. Највећи део
трошкова за услуге образовања и усавршавања запослених односи се на
намену „Редовне обнове знања пилота и њихове стручне провере на
симулаторима”, што је утврђено ваздухопловним прописима, које је ова служба
обавезна да поштује. Наиме, неизвршавање исте има за последицу губитак
испуњавања услова за обављање јавног авио превоза (AOC), због неопходне
тренаже пилота, и од директног је утицаја на стицање и продужавање њихових
дозвола и овлашћења, а све у циљу обезбеђења максималних услова за
безбедност летења. С тим у вези, истичемо, да уређаји за симулацију лета за
типове авиона које ова служба користи у обављању своје делатности не постоје
код нас, тако да смо принуђени да пилоте у ту сврху шаљемо у међународно
признате центре за које имамо сагласност Директората цивилног
ваздухопловства. Трошкови за обнављање знања летачког особља односе се
на обуке и обнове знања у непредвиђеним ситуацијама. Под овом наменом
планирана су и средства за неопходне обуке и обнове знања техничког особља
ове службе.
Осим наведеног, под овом наменом планирана су и трошкови
котизације за семинаре и стручна саветовања у земљи.
424 - у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за
здравствену заштиту летачког и техничког особља по уговору, одлеђивање
ваздухоплова, калибража алата и опреме и др.
425 - средства се опредељују у складу са потребама за редовно
функционисање Службе (комплетно техничко одржавање ваздухоплова и
пратеће опреме).
У трошкове радова техничког одржавања авиона FALKON 50, главни
удео имају трошкови радова на моторима. Системом техничког одржавања на
моторима Honeywell TFE 71 који су уграђени на авион FALKON 50, предвиђени
су следећи радови:
- Инспекција топле секције (МПИ) мотора чији су серијски бројеви S/N
P-76269 и S/N P-76243, мора се обавити почетком 2014. године како Авиослужба Владе не би била без резервног мотора за авион Falcon 50.Takoђе,
потребно је урадити и модификацију система за избегавање судара у ваздуху –
TCAS II са верзије 7.0 на верзију 7.1. Програм редовног одржавања мотора
прописан је од стране произвођача мотора и одобрен од стране наших
ваздухопловних власти – Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије, а обавља се искључиво у радионицама овлашћеним од стране
произвођача и одобреним од стране европских и наших ваздухопловних власти.
426 - средства ове економске класификације опредељују се за набавку
административног материјала, за службену обућу и ХТЗ опрему за
ваздухопловно летачко и техничко особље, материјала за образовање и
усавршавање запослених, односи се на стручну литературу за редовне потребе
запослених, пилотску документацију, набавку и ревизију обавезне техничке
документације произвођача авиона и мотора, као и литературу за праћење
параметара рада мотора, материјала за саобраћај, на овој економској
класификацији предвиђена су средства за набавку млазног горива за авионe
Falcon 50 и LearJet 31A које се набавља на Аеродрому „Никола Тесла” Београд
и на иностраним аеродромима, набавку горива за потребе возног парка Авиослужбе Владе, материјали за одржавање хигијене и угоститељство, на овој
економској класификацији предвиђена су средства за пиће и храну у авионима
приликом лета - кетеринг у земљи и иностранству као и материјал за посебне
намене, на овој економској класификацији предвиђена су средства за набавку
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(односи се на пуњење боца азотом и кисеоником).
482 - средства се опредељују за регистрацију возила и техничког
прегледа.
483 - Средства су намењена за отварање апропријације;
Средства која се опредељују у оквиру економске класификације 511,
намењена су за отварање ове економске класификације, а средства која се
опредељују у оквиру економске класификације 512, предвиђена су за куповину
опреме, неопходне за рад Авио-службе Владе, и то за куповину неопходне
административне опреме (рачунарска, фотографска и телекомуникациона
опрема), за куповину опреме намењене за испитивање авионских инструмената
као и за куповину радне платформе, степеница и колица за потребе Авиослужбе Владе.
ГЛАВА 3.13 - КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ СА
МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ
ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА ТЕШКА КРШЕЊА МЕЂУНАРОДНОГ
ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА ПОЧИЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ
БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД 1991. ГОДИНЕ
Канцеларија Националног савета за сарадњу са међународним
трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења
међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије
од 1991. године, основана је Уредбом Владе, којом је утврђено да Канцеларија
обавља стручне, административне и друге послове за потребе Националног
савета за сарадњу са међународним трибуналом за кривично гоњење лица
одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године.
Национални савет сарађује са Међународним трибуналом за кривично
гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права
почињена на територији бивше Југославије од 1991. године, а нарочито у
погледу положаја окривљених који су држављани Републике Србије и
остваривањима њиховог права на одбрану, положаја сведока који су
држављани Републике Србије, приступа Међународног кривичног трибунала
архивској грађи и других питања која су значајна за остваривање сарадње.
Национални савет подноси Влади предлоге одлука о ослобађању сведока
дужности чувања државне, службене или војне тајне и о разгледању списа који
садрже државну, војну или службену тајну.
Национални савет предузима мере које су потребне да би се помогло
породицама окривљених који су држављани Републике Србије и окривљенима
и адвокатима окривљених омогућио приступ архивској и другој документацији
која је значајна за остваривање права на одбрану окривљених, као и друге
потребне мере које проистичу из обавезе Републике Србије да штити своје
држављане.
У оквиру средстава опредељених за текуће издатке, поред средстава
за расходе за запослене опредељују се и средства за сталне трошкове. Такође
се опредељују и средства за трошкове путовања у земљи и иностранству за
лица ангажована на раду у Савету, као и за путовања Председника
Националног савета, директора Канцеларије и чланова тима који ће бити
ангажовани ради праћења суђења економска класификација 422.
У оквиру економске класификације 423, средства се највећим делом
опредељују за исплату уговора о делу саветника који су ангажовани у
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компјутерске услуге, репрезентација, адвокатске услуге за праћење суђења у
Хагу, услуге одржавања софтвера и др.).
У складу са Одлуком о условима за доделу материјалне помоћи
оптуженима и осуђенима пред Међународним кривичним трибуналом за
кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног
хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
и члановима њихових породица, опредељују се и средства у оквиру економске
класификације 472 и то за: накнаде трошкова оптуженима током боравка у
притворској јединици Међународног кривичног трибунала у износу од 200 евра
месечно, накнаде путних трошкова члановима породица за посету оптуженима,
која се састоји у набавци или исплати цене три повратне авионске карте на
релацији Београд-Амстердам и исплати износа од 250 евра по особи и остали
трошкови предвиђени у складу са Одлуком о условима за доделу материјалне
помоћи оптуженима и осуђенима пред Међународним кривичним трибуналом за
кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног
хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
и члановима њихових породица.
У оквиру апропријације 512, планирана су средства за набавку
рачунарске опреме потребне за рад у Канцеларији.
ГЛАВА 3.14 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО
РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА
Уредбом о Канцеларији за одрживи развој недовољно развијених
подручја основана је Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених
подручја, као служба Владе.
Канцеларија врши стручне послове који се односе, између осталог, на
учешће у активностима на припреми програмских и планских докумената који
се односе на одрживи развој недовољно развијених подручја; учешће у
активностима на промоцији и унапређењу одрживог развоја недовољно
развијених подручја; учешће у припреми и разматрању развојних
(инвестиционих) пројеката од значаја за одрживи развој недовољно развијених
подручја, учешће у активностима на припреми програмских и планских
докумената који се односе на борбу против сиромаштва у недовољно
развијеним подручјима.
За финансирање редовне активности, средства се опредељују осим за
расходе за запослене, за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по
уговору, текуће поправке и одржавање и материјал. Највећи износ средстава
опредељује се у оквиру економске класификације 451 и то за програм подршке
одрживог развоја пољопривреде и села у неразвијеним општинама. Такође на
економској класификацији 463, планирана су средства за трансфере
недовољно развијеним општинама које припадају четвртој групи развијености
за финансирање инвестиционих пројеката општина одрживог развоја тако и
пројеката смањења сиромаштва.
ГЛАВА 3.15 - КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И
ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
Уредбом о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност
основана је Канцеларија Савета за националну безбедност, као служба Владе,
а делокруг и надлежност Канцеларије утврђена је Законом о тајности података.
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послове за потребе Савета за националну безбедност, а нарочито послове у
вези са сазивањем и припремањем седница Савета, стручне послове у вези са
праћењем спровођења смерница и закључака Савета, послове
административно - техничке подршке Бироу за координацију, чување и
стављање на увид члановима Савета извештаја и других аката Савета и врши
друге послове по налогу Савета и секретара Савета.
У Канцеларији Савета се организују послови у вези са вођењем
Централног регистра размењених тајних података и докумената Републике
Србије са страним државама и међународним организацијама, до доношења
закона којим ће се на јединствен начин уредити област заштите и размене
тајних податка у Републици Србији.
У оквиру текућих издатака, поред средстава за плате и доприносе,
опредељују се и средства за остале расходе за запослене (накнаде у натури,
социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и остале
посебне расходе).
Средства за остале текуће издатке у Канцеларији опредељују се по
економским класификацијама, и то за:
421 - за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге
комуникације (фиксни и мобилни телефони, интернет и поштарина), трошкове
осигурања и трошкове закупа имовине и опреме;
422 - Службена путовања у иностранство у складу са планираним
активностима међународне сарадње у области размене и заштите тајних
података као и закључивање билатералних споразума и размена искустава на
едукативним међународним форумима, као и ради унапређења сарадње са
међународним организацијама у области заштите тајних података.У 2014.
години планирана су путовања: у Брисел ради посете подрегистру страних
тајних података; Босна и Херцеговина ради учешћа на конференцији SEENSA;
Шпанија; Грчка; Француска; В.Британија; Словенија; Русија; Италија Финска;
Хрватска. У периоду 2010-2013. године остварена је регионална и међународна
сарадња и покренута иницијатива за потписивање међународних споразума у
области заштите тајних података са земљама у региону и чланицама ЕУ.
423 - за административне услуге (услуге превођења) и остале услуге
(компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге и остале опште
услуге).
425 - за одржавање и поправке електронске, рачунарске и друге
опреме, чишћење камера за видео надзор као и остале поправке опреме. С
обзиром да је опреми кој је набављена у 2010. години истекла гаранција и
уговорени период одржавања, предвиђена су средства за склапање Уговора о
одржавању постојеће опреме, на годишњем нивоу.
426 - за набавку канцеларијског материјала, материјала за образовање
и стручно оспособљавање;
512 - Набавка опреме за опремање безбедоносне зоне са ознаком А и
Б у Канцеларији Савета. На основу Споразума и уредби (Уредба о посебним
мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим
системима, Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних
података, Уредба о посебним мерама заштите тајних података које се односе
на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу
уговорних односа) Канцеларија Савета планирала је средства за реализацију
мера физичко-техничке заштите и информатичке безбедности, тј. наставак
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у Канцеларији, а предвиђене су и посете експертских тимова из ЕУ који ће се
уверити да су испуњени безбедносни услови за чување тајних података у
Централном регистру.
ГЛАВА 3.16 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Уредбом о оснивању Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
основана је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, као служба Владе.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавља стручне
послове за потребе Владе који се односе на старање о усклађеном деловању
органа државне управе и подстицање сарадње органа државне управе са
удружењима и другим организацијама цивилног друштва, а што укључује:
иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког
интереса; учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената
који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва,
у циљу даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора и, с тим у
вези, сарадњу са органима аутономних покрајина и огранима јединица локалне
самоуправе; иницирање доношења прописа и других општих аката којима се
уређује положај удружења и других организација цивилног друштва; учешће у
припреми збирних извештаја за Владу о утрошку средстава која су, као
подршка програмским активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и
другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике
Србије; организовање округлих столова и конференција; објављивање
публикација и предузимање других мера и активности у циљу подизања
капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација
цивилног друштва; прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за
рад удружења и других организација цивилног друштва; обављање стручних
послова у вези са сарадњом и разменом искуства са сличним владиним
иституцијама у региону, земљама Европске уније и свету; сарадњу са
надлежним органима у обављању послова који се односе на програмирање и
управљање предприступним и другим фондовима Европске уније за подршку
цивилном друштву, као и друге послове из делокруга рада ове канцеларије.
За финансирање редовне активности, средства се опредељују осим за
расходе за запослене, за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по
уговору, текуће поправке и одржавање и материјал. Највећи износ средстава
опредељује се у оквиру економске класификације 481 - Дотације невладиним
организацијама - Средства са ове економске класификације су планирана као
део суфинансирајућих средства која треба да омогуће успешно спровођење
пројеката организација цивилног друштва којима буду одобрена средства у
оквиру јавног позива делегације Европске уније у Републици Србији под
називом „Програм подршке цивилном друштву у периоду 2011-2013”.
Канцеларија кроз конкурс за суфинансирање пројеката ОЦД који ће расписати у
другој половини 2014. године, организацијама цивилног друштва које добију
пројекат у оквиру горе наведеног програма, биће одобрено до 5% укупне
вредности пројекта према уредби о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења.
ГЛАВА 3.17 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ И АНАЛИЗУ
ЕФЕКАТА ПРОПИСА
Kaнцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа,
основана Уредбом Владе о Kaнцеларији за регулаторну реформу и анализу
ефеката прописа, обавља стручне послове за потребе Владе који се односе на

- 310 спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које предлажу
министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног
мишљења на захтев предлагача прописа о потреби спровођења анализе
ефеката, о анализи ефеката прописа намењеној јавној расправи и о потпуности
садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при
успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током
њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката,
других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком
нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену
неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који
раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање
послова везаних за праћење и анализу инситуционалних и кадровских
капацитета за спровођење регулаторне реформе; успостављање и одржавање
интернет стране ради пуне доступности информација о раду Канцеларије и
омогућавања активног учешћа привредних субјеката и грађана у регулаторној
реформи; промотивне активности за спровођење регулаторне реформе на
републичком и локалном нивоу и друге послове утврђене законом и актом
Владе.
Средства за финансирање овог буџетског корисника опредељују се у
оквиру економских класификација, и то:
421 - средства се опредељују за плаћање трошкова фиксних и
мобилних телефона, интернета и комуналних услуга;
422 - средства су намењена за трошкове службених путовања у земљи
и иностранству;
423 - средства се опредељују за плаћање услуга превођења, стручних
услуга, услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови полагања
стручних испита), а највећим делом су намењена за набавку софтверског
пакета за буџетско рачуноводство;
425 - средства ове економске класификације се опредељују за
трошкове поправке и одржавања опреме која се налази у просторијама
Канцеларије;
426 - средства су намењена за набавку канцеларијског материјала и за
набавку стручне литературе за редовне потребе запослених;
482 - средства се опредељују за отварање ове економске
класификације;
512 - средства су намењена за набавку административне опреме
неопходне за несметан рад и функционисање Канцеларије за регулаторну
реформу и анализу ефеката прописа, односно за куповину рачунара, штампача,
пројектора, мобилних и фиксних телефона.
ГЛАВА 3.18 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Уредбом о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније, основана је Канцеларија, а што је један од циљева
које је Република Србија преузела усвајањем Закона о потврђивању Оквирног
споразума, да успостави одговарајуће структуре за припрему и спровођење
програма и пројеката финансираних из средстава Европске уније које подлежу
акредитацији од стране Европске комисије.
Канцеларија је у функцији остваривања следећих циљева, и то:
ревизија система управљања средствима ЕУ; верификација ефикасног и доброг

- 311 функционисања система управљања и контроле средстава ЕУ; ревизија
трансакција у вези са средствима ЕУ и средствима опредељеним за
национално суфинансирање програма и пројекта ЕУ и верификација
поузданости релевантних рачуноводствених информација.
Средства за финансирање овог буџетског корисника опредељују се у
оквиру економских класификација, и то:
421 - средства се опредељују за плаћање трошкова фиксних и
мобилних телефона, интернета и комуналних услуга;
422 - средства су намењена за трошкове службених путовања у земљи
и иностранству;
423 - средства се опредељују за стручне услуге, услуге израде
софтвера, угоститељске услуге, репрезентацију, услуге информисања јавности
и остале опште услуге.
425 - средства ове економске класификације се опредељују за
трошкове поправке и одржавања опреме која се налази у просторијама
Канцеларије;
426 - средства су намењена за набавку канцеларијског материјала и за
набавку стручне литературе за редовне потребе запослених;
483 - средства се опредељују за отварање ове економске
класификације;
512 - средства су намењена за набавку административне опреме
неопходне за несметан рад и функционисање Канцеларије.
ГЛАВА 3.19 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СТРУЧНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ
Уредбом о оснивању Канцеларије за стручне и оперативне послове у
преговарачком процесу, основана је Канцеларија, као служба Владе, која
обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са
Привременим институцијама самоуправе у Приштини за потребе Владе и тима
за преговоре, који се односе на спровођење постигнутих договора у процесу
дијалога и преговора, припрему предлога аката Владе, спровођење и праћење
спровођења аката Владе, координацију са органима и организацијама у вези са
процесом преговора и предлагање материјала за Владу.
За финансирање делатности Канцеларије средства за обезбеђују у
буџету Републике Србије и опредељују се у оквиру економских класификација,
и то:
421 - У оквиру опредељених средстава за сталне трошкове
Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу је у
складу са преузетим обавезама произашлим из дијалога између Београда и
ПИС у Приштини уз посредовање ЕУ закључила је 26. јула 2012. године у Нишу
Уговор о закупу дела пословних просторија ради имплементације договорених
решења у области матичних књига.
422 - Канцеларија је трошкове путовања планирала имајући у виду
преузете обавезе проистекле из дијалога између Београда и ПИС у Приштини
уз посредовење ЕУ, а у складу са Уредбом о посебном начину обраде података
садржаних у матичним књигама за подручје АП КИМ на основу које се
целокупан процес обраде података садржаних у матичним књигама рођених,
венчаних и умрлих које се воде за подручје АП КИМ обавља у Нишу,

- 312 Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу има
надзорну улогу у процесу обраде горе наведених матичних књига, укључујући и
комуникацију са представницима ЕУЛЕКС-а присутним у Нишу, чиме постоји
потреба за чешћим путовањима ради обављања наведених послова.
423 - средства се опредељују за стручњаке ангажоване у извршавању
задатака и послова по основу Уговора о ауторском делу и Уговора о делу,
стручне испите, трошкове угоститељских услуга које пружа Управа за
заједничке послове републичких органа ван службених просторија Канцеларије
за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу. Такође,
Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу ће по
пропозицијама пројекта (посебан начин обраде података садржаних у матичним
књигама рођених, венчаних и умрлих које се воде за подручје АП КИМ, ради
вођења поузданих евиденција о личном стању грађана и ефикаснијег
остваривања и заштите права и слободе грађана), а у складу са Уредбом о
посебном начину обраде података садржаних у матичним књигама за подручје
АП КИМ, планирати да комплетан пројекат буде завршен до априла месеца
2014. године при чему би број ангажованих лица на горе наведеном пројекту
смањио.
425 - средства ове економске класификације се опредељују за
трошкове поправке и одржавања опреме која се налази у просторијама
Канцеларије;
426 - средства су намењена за набавку канцеларијског материјала и за
набавку стручне литературе за редовне потребе запослених;
512 - средства су намењена за набавку административне опреме
неопходне за несметан рад и функционисање Канцеларије.
ГЛАВА 3.20 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Канцеларија за Косово и Метохију врши стручне послове за потребе
Владе и надлежних министарстава који се односе на: функционисање
институција Републике Србије на територији Косова и Метохије; образовање,
здравство, социјалну политику, културу, инфраструктуру, систем локалне
самоуправе и телекомуникације у српским подручјима Косова и Метохије;
деловање Српске православне цркве на територији Косова и Метохије; обнову
и заштиту духовног и културног наслеђа; финансијску, правну, техничку и
кадровску помоћ у свим областима значајним за Србе и друге неалбанске
заједнице на територији Косова и Метохије; сарадњу са Комесаријатом за
избеглице у делу који се односи на интерно расељена лица са Косова и
Метохије; сарадњу с цивилном и војном мисијом Уједињених нација на Косову и
Метохији (УМНИК и КФОР), на основу Резолуције Савета безбедности УН 1244.
Средства за финансирање рада Канцеларије у 2014. години
опредељена су крајње рестриктивно, имајући у виду текућу економску
ситуацију, планирана буџетска кретања за наредну годину, као и обавезу
рационализације трошкова. Ова средства, у односу на средства планирана за
остале намене, имају тенденцију смањивања у корист извршења приоритетних
циљева Канцеларије.
У оквиру апропријације
економске класификације 424, планирана су средства сајамских трошкова
везаних за учешће Канцеларије на сајмовима, као и за одржавање
манифестације „Мала матура – велико срце”, традиционалне манифестације
која се, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја,
Градом Београдом и многим другим институцијама и привредним субјектима,
одржава годинама заредом у оквиру које мали матуранти из свих основних
школа са Косова и Метохије (сваке године преко хиљаду ученика) пет дана
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активности у којима учествују ученици са Косова и Метохије и њихови домаћини
из основних школа Београда. Смисао ове акције је пружање прилике деци и
омладини са Косова и Метохије да кроз понуђене садржаје прошире своје
видике и дођу до нових сазнања.
У оквиру апропријације економске класификације 451, планирана су
средства за финансирање ЈП „Мрежа Мост”, које је формирано са циљем
унапређења информисања путем електронских медија на српском језику на
територији АП Косово и Метохија, као и привредног друштва „Метохија” из
Косовске Митровице са циљем стратешког откупа пољопривредних производа
на територији АП Косово и Метохија и дистрибуцији тих производа.
У оквиру апропријације економске класификације 463, планирана су
средства за исплату плата, односно зарада за 5.240 запослених у органима
јединица локалне самоуправе са територије АП Косово и Метохија, јавним
службама и јавним предузећима чији је оснивач локална самоуправа са
територије КиМ, и осталих трошкова локалне самоуправе, у складу са
Закључком Владе 05 број 120-6051/2010 од 26. августа 2010. године, којим се
прихвата Информација у вези са остваривањем права на плату, односно
зараду, накнаду плате и привремену накнаду за лица са територије АП Косово и
Метохија.
У оквиру ове апропријације планирана су средства за сталне трошкове
основних и средњих школа и предшколских установа; за превоз ученика и
запослених у школама; набавку огревног дрвета за школе, манастире и
колективне центре; јубиларне награде запослених у школама; пружање помоћи
повратницима на КиМ у опремању кућа основним покућством, пољопривредном
механизацијом; пружање помоћи у реализациjи, како пролећне, тако и jесење
сетве, имајући у виду да је повратак интерно расељених лица реализован
претежно у руралним срединама где jе пољопривреда претежна делатност за
коју су се повратничка домаћинства определила; подршку програмима и
активностима општинских организација Црвеног крста; правну помоћ ИРЛ на
Косову и Метохији у области кривичних, парничних и извршних поступака на
овом подручју; одржавање културних манифестација на Косову и Метохији
(одржавање концерата, дешавања ликовног, музичког и духовног карактера,
извођење разних игара и позоришних представа, манифестација, ликовних
колонија, изложби, штампање књига).
На позицији средстава за капиталне трансфере осталим нивоима
власти, планирана су средства за унапређење примарне и секундарне
здравствене заштите (изградњу, адаптацију и реконструкцију здравствених
објеката и набавка медицинске опреме); за доградњу, опремање, санацију
школских објеката и предшколских установа; за изградњу васпитно-образовних
установа; изградњу стамбених објеката за реализацију пројеката одрживог
повратка и опстанка на Косову и Метохији (изградња и реконструкцију
транзитних кућа за колективни смештај повратника, помоћ у грађевинском
материјалу за реконструкцију, адаптацију, доградњу и завршетак започетих
кућа); уређење српских гробаља која су од стране албанских екстремиста
изложена скрнављењу и покушају затирања; изградњу и ревитализацију
инфраструктуре на територији АП Косово и Метохија (реконструкцију и
изградњу путева, мостова и канала, асфалтирање и изградња локалних и
некатегорисаних путева, регулација потока, уређење канализационих и
водоводних мрежа, развој система одвођења атмосферских и отпадних вода,
одржавање депонија); изградњу нових производних погона и унапређење
пољопривредних и прерађивачких капацитета кроз улагања у машине и опрему.
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средства за помоћ породицама отетих и несталих лица, помоћ породицама
повратника на КиМ и једнократна помоћ. Месечну новчану повратничку помоћ
могу остварити породице повратника уколико укупна редовна месечна нето
примања по члану породице износе мање од 50% минималне нето зараде у
Републици Србији. Висина помоћи одређена је бројем чланова породице (до
два члана, до четири члана, пет и више чланова), а усклађује се са индексом
трошкова живота. Породица отетог или несталог лица, родитељи отетог или
несталог лица и сродници према којима је отето или нестало лице имало
обавезу издржавања утврђену судском одлуком, могу да остваре месечну
новчану помоћ у висини минималне нето зараде у Републици Србији увећане
за 50%, утврђене у складу са законом, уз услов да укупна редовна месечна
примања по члану породице износе мање од 50% минималне нето зараде у
Републици Србији. Исплата једнократне новчане помоћи врши се за лица са
пребивалиштем или боравиштем на територији КиМ. Право на једнократну
помоћ обезбеђује се лицу које се изненадно или тренутно нађе у стању
социјалне потребе. Једнокрaтна помоћ може бити у натури или новчано, а може
се исплатити истом лицу само једном годишње.
На апропријацији економске класификације 481, планирана су
средства за реализацију помоћи породицама и лицима у сталном стању
потребе за хуманитарном помоћи на Косову и Метохији. На Косову и Метохији
је у веома тешким условима, у расутим енклавама, без слободе кретања,
остало да живи око 150.000 Срба и неалбанаца. Од наведеног броја 7.536
породица/корисника живи у сталном стању потребе за хуманитарном помоћи, и
њихова егзистенција практично зависи од исте. Како би се подмириле
минималне потребе наведеног броја лица у сталном стању потребе за
хуманитарном помоћи на Косову и Метохији, преко Црвеног крста Србије, врши
се набавка и дистрибуција 8.000 пакета хране и 8.000 пакета хигијене.
Такође, у оквиру ове апропријације планирана су средства и за рад
шест народних кухиња у оквиру Епархије рашко-призренске, преко којих се
примају оброци за скоро 2.000 корисника. Од наведеног броја, пет народних
кухиња функционише на подручју Косовско-поморавског округа, једна на
подручју општине Клина, док је планирано отварање народне кухиње у Штрпцу.
У оквиру ове економске класификације, планирана су средства и за пружање
подршке пројектима непрофитних организација и институција у реализацији
верских, хуманитарних, културних, спортских и образовних акција и
манифестација, као и пројектима који имају за циљ пружање помоћи, како
расељеним лицима, тако и угроженом становништву на КиМ. Исто тако, у
оквиру ове економске класификације планирана су средства за обнову,
изградња и унапређење институција културе и очување културног и верског
наслеђа на КиМ, а све у циљу обезбеђивања адекватних услова за рад тих
установа (обнова конака Свети Архангели, изградња цркве Свети Никола у
манастиру Свети Архангели, обнова и набавка звона за манастир Зочиште), као
и средства за помоћ Српској православној цркви у поступцима везаним за
повраћај црквене имовине на КиМ.
На апропријацији економске класификације 424, планирана су
средства за реализацију Пројекта 1103-Подршка спровођењу стратегија за
интерно расељена лица, избеглице и повратнике чији је циљ пружање подршке
у остваривању људских права ИРЛ, избеглица и повратника по реадмисији, с
посебним нагласком на остваривање имовинских права, права на
недискриминацију, права на запошљавање, социјалну и здравствену заштиту и
образовање, кроз пружање бесплатне правне помоћи и заступање пред
судовима.
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помоћи. Предвиђено је отварање главне канцеларије у Београду, до три
канцеларије у подручјима са високом концентрацијом ИРЛ и две подканцеларије на КиМ. Предвиђено трајање пројекта је 18 месеци чија
реализација је почела децембар 2012. године, а завршетак пројекта се планира
за јун 2014.
Канцеларија за Косово и Метохију је такође корисник пројекта који се
финансира из средстава ИПА 2012- Подршка унапређењу животних услова
повратника и затварању колективних центара. Пројекат се спроводи кроз
активности подршке затварања преосталих колективних центара, унапређења
животних услова ИРЛ и подршку одрживом повратку ИРЛ на КиМ. Циљ
компоненте, у којој је корисник Канцеларија за Косово и Метохију, је да се
подржи повратак 200 породица на КиМ. Предвиђено трајање пројекта је 24
месеца, а његова реализација је започета у октобру 2013. године.
ГЛАВА 3.21 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
Уредбом о Канцеларији за људска и мањинска права основана је
Канцеларија за људска и мањинска права и одређен њен делокруг, уређење и и
друга питања значајна за њен рад. Канцеларија врши стручне послове за
потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: заштиту и
унапређење људских и мањинских права; праћење усаглашености домаћих
прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о
људским и мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа; општа
питања положаја припадника националних мањина; праћење положаја
припадника националних мањина које живе на територији Републике Србије и
остваривања мањинских права; остваривање веза националних мањина са
матичним државама.
За финансирање редовне активности, средства се опредељују осим за
расходе за запослене, за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по
уговору, текуће поправке и одржавање и материјал. Највећи износ средстава
опредељује се у оквиру економске класификације 481, где је део апропријације
намењен за дотације удружењима за реализацију пројеката чији је циљ заштита
и унапређење људских права одређених осетљивих група и унапређење
њиховог положаја, усклађено са календаром људских права Уједињених нација,
такође, и за спровођење „Декаде инклузије Рома 2005 -2015” године.
ГЛАВА 3.22 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У
РЕГИОНУ
Уредбом о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
основана је Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и
одређен њен делкоруг и друга питаља значајна за њен рад. Канцеларија врши
стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе
на: праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике
Србије; подршку процесу побољшања услова за остваривање бирачког права
држављана Републике Србије који живе у иностранству; помоћ у очувању и
развоју духовне, националне и културне самобитности српског народа изван
Републике Србије; побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије
који живе у иностранству и њихових организација с Републиком Србијом;
информисање исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о
политици Републике Србије; помоћ у процесу укључивања исељеника, лица
српског порекла, лица пореклом из Србије и држављана Републике Србије који
живе у иностранству у политички, економски и културни живот Републике
Србије и њихов повратак у Републику Србију. За финансирање редовне
активности, средства се опредељују осим за расходе за запослене, за сталне
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свет и унапређењу комуникације са дијаспором посредством интернета и нових
технологија, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге,
текуће поправке и одржавање и материјал. Највећи износ средстава
опредељује се у оквиру економске класификације 481, где су средства
намењена за организације српске заједнице у земљама региона и осталим
земљама у свету где живи наша дијаспора, Матици исељеника и Срба у
региону, невладиним организацијама, удружењима чије је седиште у земљи,
активности намењене дијаспори.
ГЛАВА 3.23 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
Функција 840 - Верске и остале услуге заједнице
Програм: 1901-Унапређење сарадње државе са црквама и верским
заједницама
Сврха програма:
• Афирмација и развој слободе вероисповести;
• Унапређење сарадње државе са црквама и верским заједницама;
• Подстицање верске културе, помоћ у очувању и развоју духовне и националне
самобитности српског народа изван Републике Србије;
• Предузимање афирмативних мера државе у циљу равноправног третмана
свих цркава и верских заједница и развијања међуверске толеранције, сарадње
и дијалога.
Опис програма:
Влада Републике Србије настоји да све цркве и верске заједнице остварују
своја права у складу са Уставом, Законом о црквама и верским заједницама и
међународним конвенцијама којима се уређују верске слободе. Модерна
демократска држава препознаје изворну мисију цркава и верских заједница и
њихову значајну улогу у друштву, успоставља сарадњу на решавању питања од
општег интереса, подстиче међуверски дијалог и спремност цркава и верских
заједница да активно доприносе демократизацији и укупном развитку друштва.
Јачају и процеси међународне и регионалне међуконфесионалне сарадње, што
је у складу са програмским опредељењима Владе о убрзању европских
интеграција.
Циљеви програма:
1. Повећан број свештеника, монаха и верских службеника свих цркава и
верских заједница на служби у пограничним и економски неразвијеним
подручјима, што ће утицати на смањење исељавања становништва из
руралног подручја
Индикатор:
• Број свештеника, монаха и верских службеника у пограничним и неразвијеним
подручјима у свакој години.
2. Повећан број ученика средњих теолошких школа свих цркава и верских
заједница који се после завршене средње школе упишу на факултет до
краја 2016. у односу на 2013. годину
Индикатор:
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факултет сваке школске године.
3. Повећан број дипломираних теолога са просечном оценом изнад 8,5
који се упише на мастер студије до краја 2016. у односу на 2013. годину
Индикатор:
• Број дипломираних теолога са просечном оценом изнад 8,5 сваке школске
године.
4. Повећан број свештеника и монаха на служби изван Србије (у региону)
што ће утицати на повратак расељеног и прогнаног српског становништва
и на обезбеђивање неопходних услова за опстанак и суживот
Индикатор:
• Број свештеника и монаха на служби изван Србије у свакој години.
5. Повећање степена верске толеранције у односу на мањинске верске
заједнице у земљи и региону до краја 2016. у односу на 2013. годину
Индикатор:
• Број инцидената на годишњем нивоу против мањинских верских заједница у
земљи.
• Број инцидената на годишњем нивоу против Српске православне цркве у
региону.
6. Повећање коришћења фонодова библиотека Српске Патријаршије и
Београдске надбискупије у оквиру система COBISS.SR. у 2016. години у
односу на 2013. годину
Индикатор:
• Број приступа и претраживања библиотечких фондова у свакој години.
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Административне активности и трошкови органа који доприносе
реализацији програма;



Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције;



Заштита верског, културног и националног идентитета;



Подршка средњем теолошком образовању;



Подршка високом теолошком образовању;



Помоћ за градњу и обнову верских објеката;



Подршка свештенству и монаштву на Косову и Метохији;



Помоћ свештеницима, монасима и верским службеницима;



Уплата доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање
за свештенике и верске службенике.

Пројекат: 0001-Административне активности и трошкови органа који
доприносе реализацији програма
Опис пројекта:
У оквиру овој пројекта опредељена су средства за финансирање редовне
делатности Канцеларије.
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толеранције
Сврха пројекта:
Јачање културних установа цркава и верских заједница и њихово укључивање
у културне токове у Републици Србији; омогућавање сарадње ових установа са
најзначајнијим културним установама у земљи и свету; снажније медијско
присуство у јавности штампаних и других медија традиционалних цркава и
верских заједница; допринос развоју врхунске теолошке науке у процесу
подржавања међуверских научних скупова и симпосиона; допринос даљем
снажењу верских слобода и толеранције у земљи преко међуверских сусрета.
Опис пројекта:
Верска култура је један од темеља свеукупне културе. Подршка активностима
верских културних установа у организовању тематских и заједничких
међуверских изложби, односно организовању презентација ових установа са
државним културним установама исте намене. Канцеларија пружа подршку
издавању тематских наслова, који ће сведочити о дубоким коренима
традицоналних цркава и верских заједница на територији Србије. Снажан
подстицај даће се издаваштву врхунске теолошке литературе и научноистраживачког процеса и организовање научних симпосиона и скупова.
Подржаће се одржавање међуверских и екуменских сусрета, током којих би се
манифестовале верске културне вредности и промовисала толеранција.
Дотираће се централна гласила цркава и верских заједница, како би узели
виднијег учешћа у медијском животу земље и допринла хуматираним и
каритативним активностима.
Циљеви пројекта:
1. Повећање тиража часописа цркавa и верских заједница за око 10% на
годишњем нивоу, односно за око 30% до краја 2016. године у односу на
2013. годину.
Индикатор:
• Укупан тираж часописа традиционалних цркава и верских заједница у свакој
години.
2. Укључивање културних установа цркава и верских заједница у шире
културне токове у Србији интензивирњем међусобне, и сарадње са јавним
установама културе, организовањем изложби, сајмова, смотри, промоција,
научних скупова верско-културне садржине у свакој години
3. Повећање броја издања наслова врхунске богословске и литературе о
међуверским односима за 20% до 2016. у односу на 2013. годину
Индикатор:
• Број објављених издања богословских научних радова-књига у свакој години.
4. Повећање броја међуверских и екуменских скупова, сусрета и
фестивала за око 30% до краја 2016. године у односу на 2013. годину
Индикатор:
• Број екуменских сусрета и културних фестивала у свакој години.
Пројекат: 0003-Заштита верског, културног и националног идентитета
Сврха пројекта:

- 319 Заштита верског, културног и националног идентитета Срба у региону и
дијаспори подстицањем градитељске активности, побољшањем материјалног
положаја свештенства и монаштва, унапређењем духовне културе и
развијањем високошколских и просветних установа Српске православне цркве.
Опис пројекта:
Свештенство и монаштво има пресудну улогу у очувању националног
идентитета у државама насталим из претходне Југославије и дијаспори. Њихов
материјални положај је веома тежак и указује на неопходност пружања сталне
помоћи кроз реализацију програмске активности. Посебна пажња ће се
посветити онима који службу обављају у сиромашним пределима и где је број
српског народа изузетно мали и када се процени да је њихово присуство у
функцији масовнијег повратка прогнаног народа. Подршку заслужују и културне
установе, издавачки пројекти, радио и тв станице и сви други духовно-културни
садржаји који ће омогућити презентацију и показати вредност стваралаштва
Срба на тим просторима. Активност ће се усмерити и на оправку и санацију
верских објеката у крајевима који су посебно страдали током ратних дејстава и
из којих је у већој мери избегло српско становништво. Створиће се услови за
нормалан рад богословија у Фочи, на Цетињу и манастиру Крка.
Циљеви пројекта:
1. Јачање положаја свештенства и монаштва у настојању да превладају
тешкоће и остану на парохијама кроз пружање редовне месечне помоћи,
тако да се број оних који примају помоћ на годишњем нивоу повећава
Индикатор:
Број свештеника и монаха који примају редовну месечну помоћ ван Србије у
свакој години.
2. Повећање броја стипендираних студената богословског факултета за
5% на годишњем нивоу односно за око 15% до краја 2016. године у односу
на 2013. годину
Индикатор:
Број стипендираних студената богословског факултета у свакој години.
3. Пружање редовне помоћи богословијама ради кадровског јачања,
модернизације наставног програма, стручног усавршавања наставника,
побољшања материјалне опремљености школа и укупног стандарда у
интернатима
Индикатор:
Учешће средстава за пружање помоћи богословијама у укупном буџету у свакој
години.
4. Пружање помоћи за изградњу, санацију и реконструкцију цркава,
манастира и осталих православних верских објеката
Индикатор:
Број започетих, завршених или санираних верских објеката у свакој години.
Пројекат: 0004-Подршка средњем теолошком образовању
Сврха пројекта:
Унапређење наставног процеса и услова рада у средњим верским школама у
циљу њиховог изједначавања са школама које раде у оквиру просветног
система Републике Србије.
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Цркве и верске заједнице у Србији имају развијен школски систем. Нерешен
друштвени статус и слаба материјална основа утицали су на доношење одлуке
да се пружа стална подршка запосленима и ученицима кроз финансирање
плата за особље, подизање интернатског стандарда, као и куповину
савремених учила и опреме. Тиме ће се верске школе модернизовати и
омогућити њихово укључивање у школски систем у следећих 5 година.
Циљеви пројекта:
1. Пружање редовне помоћи средњим верским школама у циљу
кадровског јачања, модернизације наставног програма, стручног
усавршавања наставника и материјалне опремљености школа
Индикатор:
Учешће средстава за пружање помоћи средњим верским школама у укупном
буџету за сваку годину.
2. Пружање редовне помоћи средњим верским школама у циљу
побољшања укупног стандарда у интернатима (режијски трошкови) тако
да се учешће средстава издвојених за ове намене у укупном буџету
повећава
Индикатор:
Учешће средстава за пружање помоћи у циљу побољшања укупног стандарда
у интернатима у укупном буџету за сваку годину.
3. Пружање једнократне помоћи средњим верским школама у циљу
повећања смештајног капацитета интерната, набавке компјутерске опреме,
осавремењивања наставног образовног процеса
Индикатор:
Учешће средстава за пружање једнократне помоћи средњим верским школама
у укупном буџету за сваку годину.
Пројекат: 0005-Подршка високом теолошком образовању
Сврха пројекта:
Подизање квалитета научне и издавачке делатности високих теолошких школа
и факултета и подстицање најбољих студената да постигну што боље
резултате током студија.
Опис пројекта:
Високо теолошко образовање у Србији доживело је последњих година значајну
експанзију и налази се пред различитим изазовима. Богословски факултет
Српске православне цркве укључен је у састав универзитета и издате дипломе
имају право јавности, а студенти су у свим правима изједначени са осталим
колегама. Високошколске установе других цркава и верских заједница улажу
значајне напоре да осавремене наставне планове и програме и побољшају
квалификациону структуру и тако се по организацији и квалитету наставе
приближе осталим факултетима. Њихове дипломе, без обзира на чињеницу да
настава траје осам семестара, још увек се признају само у оквиру црква и
верских заједница као оснивача. Програмском активношћу спровешће се
подстицајне мере организовањем међународних научних скупова, подстицањем
рада научних института, обогаћивањем научних и истраживачких делатности,
подршком штампању теолошких дела највише вредности и доделом стипендија
за студенте на основу успеха током школовања.
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Циљеви пројекта:
1. Повећање броја студената високих теолошких школа, који примају
стипендије, за око 4% на годишњем нивоу, односно за око 12% до краја
наставне 2015/2016. године у односу на 2013. годину
Индикатор:
• Број стипендираних студената високих теолошких школа у свакој години.
2. Повећано учешће средстава за финансирање научне и издавачке
делатности у укупном буџету за 0,1 процентних поена на годишњем нивоу
и до 2016. достигне 3,1%
Индикатор:
Учешће средстава за финансирање научне и издавачке делатности у укупном
буџету у свакој години
Пројекат: 0006-Помоћ за градњу и обнову верских објеката
Сврха пројекта:
Изградња, реконструкција и адаптација верских објеката у циљу унапређења
верског живота и оспособљавање за вршење духовне и културне мисије.
Опис пројекта:
Обнова, изградња и реконструкција храмова, манастира и других верских
здања, реафирмише духовно и културно наслеђе и омогућава задовољавања
духовних потреба грађана свих вероисповести. Данас у Србији постоји потреба
за већим бројем верских објеката у којима би се организовале културне,
образовне, социјалне и хуманитарне активности. Промењене околности указују
на потребу посвећивања веће пажње изградњи и реконструкције сакралног
културног наслеђа за које црква и верске заједнице не могу да обезбеде
потребна средства из сопствених извора. Истовремено јача и сазнање о
постојању више старих храмова који су у драматичном стању због
вишедеценијске небриге и неспремности за улагање средстава у санцију и
обнову. Последњих година дошло је до суштинских промена у овој области.
Друштво као целина показује све већи интерес за обнову и заштиту
манастирских комплекса. Локална самоуправа се укључује, а значајан допринос
побољшању укупног стања дају и поједина јавна предузећа. Већи степен
самоорганизовања показује и Црква као целина и поједини њени делови.
Реализацијом ове програмске активности стварају се услови за ангажовање
грађевинске оперативе у готово целој Србији.
Циљеви пројекта:
1. Пружање помоћи за изградњу, санацију и реконструкцију верских
објеката, тако да се на годишњем нивоу број започетих, завршених или
санираних објеката одржи на приближно истом нивоу до краја 2016.
године
Индикатор:
Број започетих, завршених или санираних верских објеката у свакој години.
2. Извршити пренос средстава од продате доплатне поштанске марке, а по
основу Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Споменхрама Светог Саве” Светом архијерејском Синоду Српске православне
цркве
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Укупан износ средстава одређен Уредбом у свакој години у милионима динара.
Пројекат: 0007-Помоћ свештенству и монаштву на Косову и Метохији
Сврха пројекта:
Омогућити опстанак свештенства и монаштва на Косову и Метохији и
заштитити српско верско, културно и историјско наслеђе.
Опис пројекта:
Положај православног свештенства и монаштва на Косову и Метохији изузетно
је тежак. Последњих година стално су скрнављени, а повремено и потпуно
рушени многи храмови. Велики део народа је прогнан у остале делове Србије,
а преосталима је угрожена безбедност и ограничена слобода кретања.
Захваљујући таквим околностима, доведена је у питање материјална основа
Српске православне цркве, чиме су готово сви свештеници и монаси остали без
сталних прихода. Пошто не могу рачунати на помоћ проређених и
осиромашених верника, као ни на материјалну подршку локалних самоуправа,
опстанак свештенства, монаштва и ученика призренске богословије могућ је
само уз сталну државну помоћ.
Циљеви пројекта:
1. Повећати број свештеника, монаха и епархијских службеника који
примају редовну државну помоћ за око 3% на годишњем нивоу односно за
око 9% до краја 2016. године у односу на 2013. годину
Индикатор:
Број свештеника и епархијских службеника који примају редовну месечну помоћ
сваке године.
2. Повећати број монаха и монахиња којима је обезбеђена материјална
сигурност за око 3% на годишњем нивоу односно за око 9% до краја 2016.
године у односу на 2013. годину
Индикатор:
Број монаха и монахиња који примају редовну месечну помоћ сваке године.
3. Пружање материјалне помоћи ради обнављања рада Призренске
богословије, тако да се учешће средстава издвојених за ову намену у
укупном износу за ову програмску активност повећава за око 2 %
Индикатор:
Учешће за пружање помоћи богословији у укупним средствима за програмску
активност у свакој години.
Пројекат: 0008-Помоћ свештеницима, монасима и верским службеницима
Сврха пројекта:
Обезбеђивање материјалне и социјалне сигурности свештеника, монаха и
верских службеника.
Опис пројекта:
Материјални положај свештеника, монаха и верских службеника зависи од
места њихове службе. Парохије, жупе и џемати у градовима и богатијим
селима, омогућавају свештеницима и верским службеницима да вршењем
верских обреда и другим приходима, обезбеде материјалну егзистенцију
породицама. Будући да свештеници, монаси и верски службеници своју
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полазећи од процене да својом укупним радом доприносе ревитализацији
руралних подручја, држава ће најугроженијим пружати редовне дотације.
Циљеви пројекта:
1. Повећати број свештеника, монаха и верских службеника који примају
редовну државну помоћ за око 6% на годишњем нивоу односно за 18% до
краја 2016. године у односу на 2013. годину
Индикатор:
Број свештеника, монаха и верских службеника који примају редовну месечну
помоћ сваке године.
2. Пружање једнократне материјалне помоћи свештеницима, монасима и
верским службеницима
Индикатор:
Учешће за пружање једнократне помоћи свештеницима, монасима и верским
службеницима у укупним средствима за програмску активност у свакој години.
Пројекат: 0009-Уплата доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено
осигурање за свештенике и верске службенике
Сврха пројекта:
Обезбедити редовне уплате доприноса за пензијско-инвалидско и здравствено
осигурање за све свештенике и верске службенике.
Опис пројекта:
Реализацијом програмске активности за све свештенике и верске службенике
биће плаћени доприноси за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање
према Уредби o уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено
осигурање за свештенике и верске службенике.
Циљеви пројекта:
1. Обезбедити у буџету и извршити пренос средстава за уплату доприноса
за обавезно пензијско-инвалидско и здравствено осигурање за
свештенике и верске службенике до висине најниже месечне основице
доприноса
Индикатор:
Број свештеника – осигураника који остварују право на пензијско-инвалидско и
здравствено осигурање.
ГЛАВА 3.24 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БРЗИ ОДГОВОР
Уредбом о оснивању Канцеларије за брзи одговор основана је
Канцеларија за брзи одговор и одређен њен делкоруг и друга питаља значајна
за њен рад. Канцеларија врши за потребе Владе послове повезане са
координацијом рада министарстава, посебних организација и служби Владе,
као и установа и надлежних органа аутономне покрајине и органа јединица
локане самоуправе који се односе на поступке остваривања права на градњу, а
посебно на: координацију вршења послова Републичког геодетског завода,
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Републичког завода за
заштиту споменика културе и органа надлежних за издавање услова и
сагласности у области инфраструктуре, противпожарне заштите и заштите
природе; координацију припреме и израде Стратегије развоја грађевинарства;
координацију припреме и израде законских и подзаконских аката из области
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области; координацију припреме и израде водича за издавање локацијске,
грађевинске и употребне дозволе и других аката потребних за градњу;
координација надзора над радом органа државне управе, установа и органа
аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе у поступку остваривања
права на градњу; координацију предлагања и предузимања посебних мера у
случају непоступања надлежних органа у поступку остваривања права на
градњу; координацију инструментима за спровођење Стратегије развоја
грађевинарства; идентификацију и утврђивање недостатака у поступку
остваривања права на градњу; праћење и извештавање о начину спровођења
поступка остваривања права на градњу; координацију и организацију обука из
области остваривања права на градњу; идентификацију и обавештавање
јавности о уоченим проблемима и начинима њиховог решавања. У оквиру
опредељених средстава за финансирање редовне делатности Канцеларије,
поред средстава која су опредељена за расходе за запослене, опредељена су
и средства за финансирање редовне делатности - расходе за коришћење роба
и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, текуће
поправке и одржавање, материјал) и расходе за основна средства (машине и
опрема), као и средства за набавку нематеријалне имовине.
РАЗДЕО 4 - УСТАВНИ СУД
Уставом Републике Србије одређено је да Уставни суд, као
самосталан и независан државни орган, чија је функција заштита уставности и
законитости људских и мањинских права и слобода (члан 166.), одлучује о:
сагласности закона и других општих аката са Уставом, опште прихваћеним
правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима;
сагласности потврђених међународних уговора са Уставом; сагласности других
општих аката са законом; сагласности статута и општих аката аутономних покрајина
и јединица локалне самоуправе са Уставом и законом; сагласности општих аката
организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката,
удружења грађана и колективних уговора са Уставом и законом. Уставни суд такође:
решава сукоб надлежности између судова и других државних органа; решава сукоб
надлежности између републичких органа и покрајинских органа или органа јединица
локалне самоуправе; решава сукоб надлежности између покрајинских органа и
органа јединица локалне самоуправе; решава сукоб надлежности између органа
различитих аутономних покрајина или различитих јединица локалне самоуправе;
одлучује о изборним споровима за које законом није одређена надлежност судова;
одлучује о забрани рада политичке странке, синдикалне организације или удружења
грађана и обавља друге послове предвиђене Уставом и законом (члан 167.).
Уставни суд одлучује о: забрани верске заједнице ако њено деловање угрожава
право на живот, право на психичко и физичко здравље, права деце, право на лични
и породични интегритет, право на имовину, јавну безбедност и јавни ред или ако
изазива и подстиче верску, националну или расну нетрпељивост (члан 44.).
Према члану 170. Устава, Уставни суд одлучује о уставној жалби
изјављеној против појединачних аката или радњи државних органа или организација
којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска
или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису
предвиђена друга правна средства за њихову заштиту. Уставни суд одлучује и о
жалби на одлуку донету у вези са потврђивањем мандата народних посланика;
жалби против одлуке Високог савета судства о престанку судијске функције и
жалби против одлуке Високог савета судства, у случајевима прописаним
законом; жалби против одлуке о престанку функције јавног тужиоца и заменика
јавног тужиоца; жалби на појединачни акт или радњу државног органа или
органа јединице локалне самоуправе којим се онемогућава вршење
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(чл. 101, 148, 155, 161, 187 и 193). Такође, Уставни суд одлучује о постојању
повреде Устава у покренутом поступку за разрешење председника Републике
(члан 118); уставности закона који је изгласан, а указом још није проглашен
(члан 169); уставности или законитости одлуке аутономне покрајине, пре њеног
ступања на снагу (члан 186).
Законом о Уставном суду уређен је поступак одлучивања о питањима
из надлежности Уставног суда.
Уставни суд на редовним седницама одлучује о свим питањима из
своје надлежности утврђене Уставом, доноси опште акте, годишњи програм и
план рада, финансијски план и одлучује о другим питањима утврђеним Законом
и Пословником о раду Уставног суда. Питања из надлежности Уставног суда
разматрају се и на припремним и на радним седницама Суда.
Пословником о раду Уставног суда образована су радна тела Уставног
суда - сталне комисије и то: Редакциона комисија, Комисија за праћење
остваривања уставности и законитости и Комисија за организациона и
финансијска питања.
Пословником су предвиђени и одбори за уставне жалбе: Одбор за
уставне жалбе из области кривичног права, Одбор за уставне жалбе из области
грађанског права и Одбор за уставне жалбе из области управног права.
Уставни суд образује и повремене комисије и друга радна тела.
Уставни суд заказује јавне расправе, организује консултативне и друге
састанке и саветовања по питањима од интереса за остваривање уставности и
законитости и у обављању те функције.Уставни суд сарађује са државним и
другим органима и организацијама, научним и другим установама, предузећима
и другим правним лицима у земљи, али и са другим уставним судовима и
међународним организацијама које се баве заштитом људских права и слобода.
Уставни суд ће наставити сарадњу са Конференцијом европских
уставних судова, Уставним саветом Француске, Савезним уставним судом СР
Немачке, Уставним судом Републике Српске, уставним судовима земаља у
региону, уставним судовима Мађарске, Шпаније, Словачке и Руске Федерације,
а активно ће учествовати у раду Конференције европских уставних судова,
Асоцијације уставних судова франкофонских земаља (ACCPUF) и Светске
Конференције уставних судова, чији је један од оснивача и Уставни суд Србије.
Осим средстава за расходе за запослене, у буџету Републике Србије, у
2014. години, опредељују се и средства за остале текуће издатке и то:
У оквиру економске класификације 421, за трошкове фиксних
телефона, услуга Internet-а, хостинга, трошкове службених мобилних телефона
чији је месечни износ и за судије лимитиран закључком надлежне Комисије
Уставног суда, као и средства за осигурање запослених.
Средства на економској класификацији 422,планирана су у складу са
повећаним активностима Уставног суда у оквиру остваривања сарадње
Уставног суда Републике Србије са Конференцијом европских уставних судова
и Светске конференције уставних судова, као и присуство почетку судеће
године Европског суда за људска права у Стразбуру.
Средства на економској класификацији 423, намењена су за
обогаћивање интернет страница Суда, одржавање јавних расправа,
организовање консултативних и других састанака, ради разјашњења сложених
уставноправних питања, а што захтева ангажовање експерата ван Суда. У
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расходе: учешће (партиципација) у трошковима састанака које организује
Европска конференција уставних судова и Венецијанска комисија; учешће на
састанцима која организују уставни судови у региону, као и котизација за
саветовања у земљи и иностранству, полагање државног стручног испита и
правосудног испита, трошкови репрезентације везани за посете страних
делегација, као и трошкови за додатно образовање и стручно оспособљавање
државних службеника за рад на уставно-судским предметима.
РАЗДЕО 5 - ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Високи савет судства је независан и самосталан орган основан
Законом о Високом савету судства, који гарантује и обезбеђује независност и
самосталност судова и судија и представља руководећи и надзорни орган
судског система. Високи савет судства има одлучујућу улогу у процесу избора,
напредовања, одговорности, материјалног положаја и престанка судијске
функције. Високи савет судства има 11 чланова. Судије са сталном судијском
функцијом бирају 6 чланова из својих редова. Председник одбора за правосуђе
Народне скупштине, министар правде и председник Врховног касационог суда
су чланови савета по функцији. Народна скупштина бира 2 члана Савета из
редова угледних, афирмисаних професора и адвоката са најмање петнаест
година радног искуства. Председник Савета биће председник Врховног
касационог суда, а његов заменик један од чланова из редова судија. Седиште
Савета је у Београду.
У 2014. години средства се опредељују за редовно функционисање
овог органа и то у оквиру економских класификација са којих се извршавају
расходи за запослене и економских класификација са којих се извршавају
расходи за коришћење роба и услуга, и то:
Средства на економској класификацији 421, намењена су за трошкове
платног промета, банкарских услуга, енергетских и комуналних услуга, за
трошкове мобилних и фиксних телефона и трошкове осигурања;
Средства на економској класификацији 422, намењена су за трошкове
путовања чланова Савета у земљи и иностранству, смештаја и исхране,
дневнице, као и трошкове превоза у оквиру редовног рада;
Средства на економској класификацији 423, намењена су за трошкове
административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и
усавршавања запослених, услуга информисања. Средства предвиђена за
накнаде члановима Високог савета судства по положају и изборним члановима
Високог савета судства из редова угледних, афирмисаних професора Правног
факултета и адвоката (висина накнаде одређена у складу са Одлуком
Административног одбора Народне скупштине Републике Србије), средства за
рад Жалбене комисије судова.
Средства на економској класификацији 425, намењена су за поправку и
одржавање опреме;
Средства на економској класификацији 426, намењена су за трошкове
набавке канцеларијског материјала, стручног материјала, материјала за
саобраћај, горива и др.;
Средства на економској класификацији 512, намењена су за набавку
рачунарске опреме.
РАЗДЕО 6 - СУДОВИ
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и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и
обезбеђују уставност и законитост. Судови се оснивају и укидају законом.
Судска власт припада судовима и независна је од законодавне и извршне
власти. Судска надлежност одређује се Уставом и законом. Судска власт је
јединствена на територији Републике Србије и припада судовима опште и
посебне надлежности.
Судови опште надлежности су основни судови, виши судови,
апелациони судови и Врховни касациони суд.
Судови посебне надлежности су привредни судови, привредни
апелациони суд, прекршајни судови, Виши прекршајни суд и Управни суд.
Средства за рад судова обезбеђују се у буџету Републике Србије.
У оквиру раздела Судови, евидентирају се наплаћени приходи од
судских такси (40%), у складу са Законом о судским таксама.
ГЛАВА 6.1 - ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Врховни касациони суд Србије је суд опште надлежности. То је
највиши суд у Републици Србији. Врховни касациони суд је непосредно виши
суд за Привредни апелациони суд, Виши прекршајни суд, Управни суд и
апелационе судове. Врховни касациони суд одлучује о ванредним правним
средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије, о сукобу
надлежности између судова, о преношењу надлежности судова ради лакшег
вођења поступка или других важних разлога и о другим пословима
предвиђеним законом. Врховни касациони суд утврђује начелне правне ставове
ради јединствене судске примене права, разматра примену закона и других
прописа и рад судова, именује судије Уставног суда, даје мишљење о
кандидату за председника Врховног касационог суда и врши друге надлежности
одређене законом.
У структури расхода, највећи део средстава из буџета Републике
Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет послодавца.
ГЛАВА 6.2 - УПРАВНИ СУД
Законом о уређењу судова, основан је Управни суд као посебан суд и
суд посебне надлежености, за територију Републике Србије.
У структури расхода, највећи део средстава из буџета Републике
Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет послодавца.
ГЛАВА 6.3 - ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
Привредни апелациони суд је другостепени суд, сходно Закону о
уређењу судова, чија је надлежност да одлучује о жалбама на одлуке
привредних судова и других органа; о сукобу надлежности и о преношењу
надлежности привредних судова; утврђује правне ставове ради јединствене
примене закона из надлежности привредних судова и врши друге послове
одређене законом.
У структури расхода, највећи део средстава, из буџета Републике
Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет послодавца, а
средства за остале текуће расходе и расходе за основна средства опредељују
се из сопствених прихода.
ГЛАВА 6.4 - ВИШИ ПРЕКРШАЈНИ СУД
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основан је Виши прекршајни суд у Београду са одељењима.
Виши прекршајни суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних
судова, о сукобу и преношењу месне надлежности прекршајних судова.
У структури расхода, највећи део средстава, из буџета Републике
Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет послодавца.
ГЛАВА 6.5 - АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
основани су апелациони судови и одређена њихова седишта и подручја на
којима врше надлежност.
Апелациони суд одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог
подручја, ако за одлучивање није надлежан виши суд, о преношењу
надлежности основних и виших судова када су спречени или не могу да
поступају у некој правној ствари и врши друге послове одређене законом.
У структури расхода у 2014. години, највећи део средстава, из буџета
Републике Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет
послодавца, а средства за остале текуће расходе и расходе за основна
средства опредељују се из сопствених прихода.
ГЛАВА 6.6 - ВИШИ СУДОВИ
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
основани су Виши судови и одређена њихова седишта и подручја на којима
врше належност, а Законом о уређењу судова утврђена је надлежност Вишег
суда.
Виши суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна
казна предвиђена казна затвора преко десет година, суди за кривична дела
против Војске Србије, суди у кривичном поступку према малолетницима,
одлучује о захтевима за рехабилитацију, о забрани растурања штампе, суди у
споровима поводом штрајка. У другом степену одлучује о жалбама на одлуке
основних судова. Виши суд извршава кривичну пресуду иностраног суда,
одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука, ако
није надлежан други суд; одлучује о сукобу надлежности основних судова са
свог подручја и врши друге послове одређене законом.
У структури расхода у 2014. години, највећи део средстава, из буџета
Републике Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет
послодавца, а средства за остале текуће расходе и расходе за основна
средства опредељују се из сопствених прихода.
ГЛАВА 6.7 - ОСНОВНИ СУДОВИ
Законом о уређењу судова утврђена је надлежност Основног суда.
Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну
помоћ и врши друге послове одређене законом.
Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари
поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда.
У структури расхода у 2014. години, највећи део средстава, из буџета
Републике Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет
послодавца, а средства за остале текуће расходе и расходе за основна
средства опредељују се из сопствених прихода.
ГЛАВА 6.8 - ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
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основани су Привредни судови, одређују се њихова седишта и подручја на
којима врше належност (16 судова), а Законом о уређењу судова утврђена је
надлежност Привредног суда.
Привредни суд у првом степену води поступак за упис у Судски
регистар правних лица и других субјеката, ако за то није надлежан други орган;
води поступак стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на
основу веродостојних исправа, одређује и спроводи извршење и обезбеђење
одлука привредних судова; одлучује о признању и извршењу страних судских и
арбитражних одлука; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на
бродовима и ваздухопловима, води ванпарничне поступке који произилазе из
примене Закона о привредним друштвима.
Привредни суд у првом степену одлучује о привредним преступима и с
тим у вези о престанку заштитне мере или правне последице осуде; врши и
друге послове одређене законом.
У структури расхода у 2014. години, највећи део средстава, из буџета
Републике Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет
послодавца, а средства за остале текуће расходе и расходе за основна
средства опредељују се из сопствених прихода.
ГЛАВА 6.9 -ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
основани су прекршајни судови, одређена су њихова седишта и подручја на
којима врше належност, а Законом о уређењу судова утврђена је надлежност
Прекршајног суда.
Прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима, ако
није надлежан орган управе, одлучује о жалбама на одлуке које у прекршајном
поступку доносе органи управе и врши друге послове одређене законом.
Укупни трошкови у 2014. години, за финансирање текућих издатака и
издатака за плате Прекршајних судова, распоређују се из буџета Републике
Србије и из сопствених средстава.
РАЗДЕО 7 - ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
Државно веће тужилаца је самосталан и независан орган основан
Законом о Државном већу тужилаца, који гарантује и обезбеђује независност и
самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. Веће представља
руководећи и надзорни орган тужилачког система и има одлучујућу улогу у
процесу избора, напредовања, одговорности, материјалног положаја и
престанка јавнотужилачке функције. Веће има надлежност у погледу људских
ресурса, организације, надзора, буџета, мерења резултата, општег оквира и
унутрашњег уређења и рада јавних тужилаштава.
Државно веће тужилаца има 11 чланова. Заменици свих нивоа јавних
тужилаштава бирају 6 чланова Већа. Републички јавни тужилац, министар
правде и државне управе и председник Одбора за правосуђе, државну управу и
локалну самоуправу Скупштине Србије су чланови Већа по функцији. Народна
Скупштина бира два члана Већа из редова угледних, афирмисаних професора
и адвоката са најмање 15 година радног искуства. Веће је на седници одржаној
15. јула 2009. године донело Одлуку о образовању и раду Административне
канцеларије, ради обављања стручних, административних послова у оквиру
Већа.

- 330 У 2014. години средства се опредељују за редовно функционисање
овог органа и то на следећим економским класификацијама:
На економској класификацији 421 - Административна канцеларија у
извршавању својих послова из своје надлежности сарађује са државним и
другим органима и организацијама и тужилачким саветима других држава.
На економској класификацији 422, средства су намењена за трошкове
службених путовања у земљи за запослене (семинари и обуке).
На економској класификацији 423, средства су намењена за трошкове
ангажовања професионалних преводилаца, услуге образовања и усавршавања
запослених, услуге информисања јавности, средства предвиђена за накнаде 7
чланова Већа и за 3 члана Жалбене комисије и трошкове репрезентације.
На економској класификацији 426, средства су намењена за трошкове
ситног канцеларијског материјала и тонера, годишња претплата за стручне
часописе, трошкови горива за коришћење службеног аута.
На економској класификацији 512, трошкове куповине електронске
опреме.
РАЗДЕО 8 – ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Државно веће тужилаца као директни корисник буџетских средства, у
чијој је надлежности обезбеђивање услова за несметан рад индиректних
корисника буџетских средстава - јавних тужилаштава, је организовало
финансирање Уговора о осигурању имовине и Уговора о осигурању запослених
у јавним тужилаштвима. Са овог дела Раздела 8 се финансирају и обавезе
јавних тужилаштава настале на основу правоснажних решења судова.
Имајући у виду одредбе Закона о јавном тужилаштву, утврђено је да
Државно веће тужилаца предлаже обим и структуру буџетских средстава
неопходних за рад јавних тужилаштава за текуће расходе, у оквиру следећих
економских класификација:
На економској класификацији 421, опредељују се средства за
енергетске и комуналне услуге, за трошкове мобилних и фиксних телефона и
трошкове осигурања;
На економској класификацији 423, опредељују се средства за услуге
одржавања инсталираног рачуноводственог програма “ТРЕЗОР” за потребе
Државног већа тужилаца и јавних тужилаштава;
На економској класификацији 483, средства су предвиђена у случају
када јавно тужилаштво мора да изврши исплату по правоснажном решењу
суда. Будући да Веће као директни корисник који врши трансфер средстава
према јавним тужилаштвима нема сазнања о обиму потребних средства по
овом основу, средства планирана на овој позицији су највероватније
недовољна.
ГЛАВА 8.1 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Републичко јавно тужилатшво је самостални орган који гони учиниоце
кривичних и других дела, улагањем правних средстава штити уставност и
законитост и предузима радње на које је законом овлашћено.
Републичко јавно тужилаштво се састоји од следећих одељења:
- кривично одељење у коме се обављају послови из области кривичних
дела привредног криминала повезаних са корупцијом, пружање помоћи нижим
тужилаштвима као и њихова контрола
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управним предметима
- одељење за међународну сарадњу и европске интеграције у коме се
обављају послови међународне сарадње и остваривања контаката са
званичним представницима Европске уније, Савета Европе, међународних
невладиних организација, припрема међународних споразума и осталих аката
од значаја за функционисање тужилаштава у Србији.
- одељење аналитике и информатике у коме се обављају послови
припремања предлога и општих аката које доноси Републички јавни тужилац и
израда Програма рада, извештаја, анализа годишњег и периодичног извештаја
о раду.
- одељење односа са јавношћу
- секретаријат у коме се обављају административни и технички послови
који се односе на вршење тужилачке управе, остваривања права из радног
односа и вођење кадровске евиденције
Републичко јавно тужилаштво се финансира из Буџета Републике
Србије, што значи да расположива средства користи за све потребе и
активности тужилаштва.
На економским класификацијама 42 –опредељена су средства за
нормално функционисање, с обзиром да је од 01.10.2013. године на снагу
ступио нови Законик о кривичном поступку који ће изискивати трошкове за
канцеларијски материјал, опрему, веће поштанске трошкове и трошкове
одржавања опреме.
На економској класификацији 512, опредељена су средства за набавку
опреме (штампаче и читаче) који су неопходни за функционисање службе
писарнице по међународном програму.
ГЛАВА 8.2 - ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Тужилаштво за ратне злочине формирано је усвајањем Закона о
организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, од
стране Народне скупштине Републике Србије, у јулу 2003. године.
Законом о јавном тужилаштву предвиђено је да је Тужилаштво за ратне
злочине тужилаштво посебне надлежности и основано је за територију
Републике Србије са седиштем у Београду.
Тужилаштво за ратне злочине је надлежно за поступање у предметима
кривичних дела из чл. 370. до 386. и чл. 385. и 386. Кривичног законика, као и
ради кривичног гоњења за тешка кршења међународног хуманитарног права
извршена на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. године која су
наведена у Статуту Међународног кривичног суда за бившу Југославију као и за
кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333.
Кривичног законика ако је извршено у вези са напред наведеним кривичним
делима, у првостепеном поступку, као и у поступку по правном леку.
У надлежности Тужилаштва за ратне злочине су и поступци који би се
водили пред Међународним кривичним трибуналном у Хагу, зато што је
Законом предвиђена надлежност овог Тужилаштва и за процесуирање
кривичних дела предвиђених чланом 5. Статута Међународног кривичног
трибунала за бившу Југославију.
У надлежности Тужилаштва је и поступање по предметима уступљеним
од стране Међународног кривичног трибунала у Хагу по правилу 11. бис
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оптужница локалним правосудним органима.
ГЛАВА 8.3 - ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
Тужилаштво за организовани криминал је основано 01.01.2010 и то
Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела.
Напред наведеним законом уређује се образовање, организација, надлежност и
овлашћења државних органа и посебних организационих јединица државних
органа ради откривања кривичног гоњења и суђења за кривична дела одређена
овим законом.
Организовани криминал у смислу овог Закона представља вршење
кривичних дела од стране организоване криминалне групе или њених
припадника. За поступање у предметима кривичних дела из члана 2 овог
Закона надлежно је Тужилаштво за организовани криминал.
Новим Закоником о кривичном поступку (ЗКП ) који је ступио на снагу од
15.01.2012 године,уведена је и тужилачка истрага која се примењује у
Тужилаштву за организовани криминал у Београду.
ГЛАВА 8.4 - АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
основана су Апелациона тужилаштва и одређена су њихова седишта и
подручја.
Апелациона јавна тужилаштва оснивају се за подручје Апелациног
суда. Апелациони јавни тужилац надлежан је да поступа пред Апелационим
судом и другим судовима и органима на начин прописан законом, као и да
надзире и усмерава основна и виша јавна тужилаштва са своје територије у
складу са Законом о јавном тужилаштву.
Апелациони јавни тужилац у седишту Привредног апелационог суда
поступа и пред тим судом.
У буџету Републике Србије опредељују се средства осим за расходе за
запослене и за остале текуће расходе, у оквиру економских класификација, и
то:
На економској класификацији 421, за трошкове енергетских и
комуналних услуга, услуга комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и
опреме и осталих трошкова неопходних за функционисање овог тужилаштва;
На економској класификацији 422, за трошкове дневница, смештаја као
и превоза и исхране запослених за време службених путовања у земљи и
иностранству;
На економској класификацији 423, за административне услуге,
компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге
информисања и стручне услуге;
На економској класификацији 425, за текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме;
На економској класификацији 426, за административни материјал,
материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај,
материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене;
На економској класификацији 482, за регистрацију возила и обавезне
таксе.
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Организација и надлежност јавних тужилаштава, дужности јавног
тужиоца и заменика јавног тужиоца, обезбеђивање средстава за рад јавних
тужилаштава и друга питања од значаја за рад јавних тужилаштава уређена су
Законом о јавном тужилаштву.
Јавно тужилаштво је самосталан државни орган који гони учиниоце
кривичних дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости. Јавно
тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног
Међународног уговора и прописа донетог на основу закона.
Више јавно тужилаштво оснива се за подручје вишег суда.
Виши јавни тужилац врши надлежност вишег јавног тужилаштва и
надлежан је да поступа пред вишим судом и другим судовима и органима на
начин прописан законом и да надзире и усмерава подручна основна јавна
тужилаштва на начин прописан Законом о јавном тужилаштву.
Организацију и рад јавног тужилаштва одређује јавни тужилац,
одлучује о правима по основу рада заменика јавног тужиоца и о радним
односима особља у тужилаштву, отклања неправилности у раду, стара се о
самосталности у раду и угледу јавног тужилаштва.
У буџету Републике Србије опредељују се средства осим за расходе за
запослене и за остале текуће расходе, у оквиру економских класификација и то:
На економској класификацији 421, за трошкове енргетских услуга,
комуналних услуга, услуге комуникација, трошкове осигурања, и остале
трошкове неопходне за функционисање органа;
На економској класификацији 422, за трошкове службених путовања у
земљи и иностранству и трошкове путовања у оквиру редовног рада;
На економској класификацији 423, за административне услуге,
компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених,
саветовање јавних тужилаца, услуге информисања и стручне услуге;
На економској класификацији 425, за текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме;
На економској класификацији 426, за административни материјал,
материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај,
материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене;
На економској класификацији 482, за регистрацију возила и обавезне
таксе.
ГЛАВА 8.6 - ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Јавно тужилаштво је самосталан државни орган који гони учиноце
кривичних дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости. Јавно
тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног
Међународног уговора и прописа донетог на основу закона.
Основни јавни тужилац врши надлежност основног јавног тужилаштва
и надлежан је да поступа пред основним судом.
Основни јавни тужилац у седишту Привредног суда поступа и пред тим
судом.
Основно јавно тужилаштво оснива се за подручје основног суда.
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава,
одређују се седиште и подручја Основних јавних тужилаштава.
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за запослене и за остале текуће расходе, у оквиру економских класификација, и
то:
На економској класификацији 421, за трошкове услуга
комуникације, енергетске услуге, трошкове осигурања и трошкове закупа
имовине и опреме, на основу Споразума о расподели простора који деле,
тужилаштва су преузела део трошкова, па су потребе јавних тужилаштава за
овим видом потрошње знатно повећане у односу на претходни период;
На економској класификацији 422, за трошкове дневница, смештаја као
и превоза и исхране запослених за време службених путовања у земљи и
иностранству;
На економској класификацији 423, за административне услуге, услуге
образовања и усавршавање запослених, саветовања тужилаца, услуге
информисања, стручне и друге услуге;
На економској класификацији 425, за текуће поправке и одржавање
зграда и опреме;
На економској класификацији 426, за набавку материјала за саобраћај,
материјала за посебне намене, административног материјала, као и материјала
за образовање и усавршавање запослених;
На економској класификацији 482, за регистрацију службених возила,
порезе и обавезне таксе.
РАЗДЕО 9 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Законом о јавном правобранилаштву прописано је да Републичко јавно
правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред
судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права
и интереса Републике Србије, њених органа и организација и других правних
лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Републике Србије. Републичко
јавно правобранилаштво је законски заступник у свим поступцима пред
судовима и другим органима када је у питању правна заштита имовинских
права и интереса Републике Србије, њених органа и организација и других
правних лица која се финансирају из буџета Републике Србије.
Поред
функције
законског
заступника,
Републичко
јавно
правобранилаштво на основу посебних законских овлашћења, поступа и као
самостални државни орган. У тим предметима је странка - тужилац у поступку,
а на основу овлашћења предвиђених Законом о средствима у својини
Републике Србије и Закона о промету непокретности.
Средства која се опредељују за рад Републичког јавног
правобранилаштва, највећим делом намењена су за плате и доприносе, сталне
трошкове (закуп пословног простора, комуналне трошкове, трошкове телефона,
електричне енергије, грејања, поштанске услуге и трошкове осигурања
запослених.
У оквиру економске класификације 423, опредељују се и средства за
услуге по уговору која се првенствено односе на трошкове заступања
Републике Србије у међународним арбитражама које се воде пред
међународним судовима.
У оквиру економске класификације 426, опредељују се средства за
набавку канцеларијског материјала, стручне литературе за потребе запослених
у седишту и по одељењима, као и за трошкове бензина,
У оквиру економске класификације 512, опредељују се средства за
набавку канцеларијске и рачунарске опреме.
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На основу члана 138. Устава Републике Србије и члана 1. Закона о
Заштитнику грађана, установљен је Заштитник грађана као независан државни
орган који се стара о заштити и унапређењу људских слобода и права и
контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту
имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и
организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења.
У обављању послова из своје надлежности Заштитник грађана поступа
у оквиру Устава, закона и других прописа, као и ратификованих међународних
уговора и општеприхваћених правила међународног права. Заштитник грађана
овлашћен је да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе, ако се ради о
повреди републичких закона, других прописа и општих аката. Нарочито води
рачуна о заштити права лица лишених слободе, равноправности полова, права
детета, права припадника националних мањина и права особа са
инвалидитетом, у складу са чланом 6. Закона о Заштитнику грађана.
Такође, Заштитник грађана овлашћен је да контролише законитост и
правилност рада органа управе и има право предлагања закона из своје
надлежности. Наиме, Заштитник грађана овлашћен је да Влади, односно
Народној скупштини поднесе иницијативу за измену или допуну закона и других
прописа и општих аката, ако сматра да повреда права грађана настаје због
недостатака у прописима, као и да иницира доношење нових закона, других
прописа и општих аката, ако сматра да је то од значаја за остваривање и
заштиту права грађана. Надлежност Заштитника грађана је да покрене поступак
пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона, других прописа
и општих аката којима се уређују питања која се односе на слободе и права
грађана и заштите људских права.

Програм: 1001-Унапређење и заштита људских права и слобода и
превенција тортуре
Сврха програма:
Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права кроз контролу
спровођења закона, унапређење институционалног и законодавног оквира и
превенцију тортуре против лица лишених слободе.
Опис програма:
Програм произилази из надлежности Заштитника грађана која је регулисана
законом и која прописује да је Заштитник грађана независан државни орган који
се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода
контролишући рад органа државне управе и других органа и организација,
предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења. Послове из своје
надлежности Заштитник грађана обавља поступајући по притужбама грађана
као и по сопственој иницијативи. Осим тога, Заштитник грађана има право да
подноси иницијативе за измену или допуну закона и других прописа и општих
аката у циљу унапређења људских права, као и да покреће поступке пред
Уставним судом за оцену уставности и законитости закона, других прописа и
општих аката. Осим надлежности које су регулисане Законом о Заштитнику
грађана, овом органу је 2011. године Законом о допуни Закона о ратификацији
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или понижавајућих казни или поступака, прописано је да обавља послове
Националног механизма за превенцију тортуре.
Циљеви програма:
1. Повећати ниво заштите људских и мањинских права пред органима
управе
Индикатори:
Мањи број притужби грађана на рад органа државне управе;
Однос између броја покренутих поступака Заштитника грађана и броја
обустављених поступака након отклоњених неправилности од стране органа
управе;
Однос између броја упућених и спроведених препорука од стране органа
управе којима су упућене;
2. Унапредити институционални и законодавни оквир којим се регулише
област људских права и слобода
Индикатори:
Однос између броја упућених и усвојених предлога и иницијатива Заштитника
грађана за измену постојећих прописа и усвајање нових закона у области
унапређења људских права;
Број упућених и усвојених иницијатива Заштитника грађана за оцену уставности
и законитости закона и других прописа;
3. Унапредити одговорност, ефикасност и транспарентност у раду органа
јавне власти
Индикатор:
Усвајање Кодекса добре управе усвојен у Народној скупштини;
4. Повећати доступност Заштитника грађана и информисаност грађана о
надлежностима овог органа
Индикатори:
Мањи број притужби које нису у надлежности Заштитника грађана;
Повећан број притужби Заштитнику грађана од стране припадника
маргинализованих група;
Повећан број посетилаца вебсајта и подсајтова Заштитника грађана;
5. Радити на превенцији тортуре и других облика нечовечног поступања
или кажњавања лица лишених слободе
Индикатори:
Однос између броја упућених и спроведених препорука од стране органа којима
су упућене;
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у области превенције тортуре над лицима лишеним слободе;
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:



Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода



Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и
других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака
(НПМ)

Пројекат: 0001-Унапређење и заштита људских и мањинских права и
слобода
Сврха:
Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права кроз контролу
спровођења закона и унапређење институционалног и законодавног.
Опис:
У свом раду Заштитник грађана посебну пажњу посвећује унапређењу права
националних мањина, особа са инвалидитетом, права детета, права лица
лишених слободе као и остваривању родне равноправности. Послове из своје
надлежности Заштитник грађана обавља поступајући по притужбама грађана
као и по сопственој иницијативи. Заштитник грађана промовише људска и
мањинска права делујући превентивно, кроз интензивну сарадњу са државним
органима, локалним заштитницима грађана, организацијама цивилног друштва,
другим независним институцијама у земљи и иностранству као и са
међународним организацијама које се баве промоцијом и заштитом људских
права, затим кроз сарадњу с медијима, издавачку делатност, истраживања о
стању људских права, обуке релевантних актера о надлежностима институције
и људским правима, упућивање посебних извештаја о степену остваривања
људских права у различитим областима, организовање јавних скупова,
интернет страницу и подстранице, итд.
Циљеви пројекта:
1. Унапредити заштиту и остваривање људских права, са фокусом на
права националних мањина, особа са инвалидитетом, права детета, права
лица лишених слободе, права ЛГБТ особа као и остваривање принципа
родне равноправности пред органима управе
Индикатори:
Број покренутих и окончаних поступака према органима управе на основу
притужби грађана или по сопственој иницијативи;
Број упућених препорука и мишљења надлежним органима;
Број објављених посебних извештаја о проблемима у остваривању права
грађана упућених надлежним органима
2. Унапредити институционални и законодавни оквир којим се регулише
област људских права и слобода, са фокусом на права детета, права
националних мањина, права лица лишених слободе, ЛГБТ права, права
особа са инвалидитетом и остваривање принципа родне равноправности
Индикатор:
Број предлога, иницијатива и мишљења упућених релевантним државним
органима ради измена закона и других прописа у области људских права и
доношења нових закона
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транспарентну и ефикасну управу која штити интересе грађана
Индикатор:
Број заједничких иницијатива са органима управе у циљу промоције добре
управе у раду ових органа
4. Повећати доступност Заштитника грађана као и информисаност шире и
стручне јавности о стању у области људских права, механизмима
њиховог остваривања као и надлежностима институције у овој области
Индикатори:
Број грађана којима је пружена саветодавна правна помоћ;
Број дистрибуираних публикација, број чланака у новинама/на сајту, ТВ
гостовања;
Број организованих састанака, јавних скупова и учешћа на скуповима у
организацији других органа, установа, домаћих и страних организација;
Пројекат: 0002-Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или
поступака (НПМ)
Сврха:
Допринос заштити и унапређењу права лица лишених слободе и унапређењу
рада органа управе у чијој надлежности је њихово остваривање, са посебним
нагласком на превенцију тортуре.
Опис:
Законом о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију
против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или
поступака, Заштитнику грађана је 2011. године прописано да обавља послове
Националног механизма за превенцију тортуре. Овај механизам је успостављен
са циљем свеобухватног и сталног надзора поступања државе у области
превенције тортуре против лица лишених слободе. Национални механизам за
превенцију тортуре би требало да својим континуираним посетама установама
у којима се налазе лица лишена слободе одврати све државне органе и
службена лица од било каквог облика злостављања и усмери државу ка
стварању животних услова у местима где су смештена лица лишена слободе у
складу са опште прихваћеним стандардима. Послове Националног механизма
за превенцију тортуре, Заштитник грађана обавља заједно са Покрајинским
омбудсманом, а у сарадњи са невладиним организацијама за заштиту људских
права које посебну пажњу посвећују правима лица лишених слободе. Послови
НПМ-а обухватају: Посете установама у којима се налазе лица лишена
слободе; обављање припремних активности за посете и координација рада
екстерних субјеката који учествују у посетама (Покрајински омбудсман,
невладине организације и експерти); сачињавање извештаја о обављеним
посетама са утврђеним недостацима и препорукама за њихово отклањање;
организација и спровођење кооперативног дијалога са релевантним органима и
организацијама; сарадња и размена информација са НПМ-овима земаља
Југоисточне Европе и релевантним међународним институцијама; уређивање
посебне wеб-странице итд.
Циљеви пројекта:
1. Ускладити поступање државних органа према лицима лишеним слободе
са важећим прописима и међународним стандардима
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Број најављених и ненајављених посета установама у које су смештена лица
лишена слободе;
Број сачињених и упућених извештаја са препорукама посећеним установама за
отклањање уочених неправилности;
2. Јачати сарадњу са државним органима, међународним институцијама за
превенцију тортуре, као и са НПМ-овима других земаља у циљу размене
најбољих пракси у овој области
Индикатори:
Број састанака са органима управе
Број представника управе на састанцима
Број одржаних састанака Мреже НПМ-а Југоисточне Европе
РАЗДЕО 11 - ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
донетим у новембру 2004. године, установљен је Повереник за информације од
јавног значаја, као самосталан државни орган, независан у вршењу своје
надлежности, са задатком да штити остваривање права на слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
Доношењем Закона о заштити података о личности у октобру 2008.
године Повереник за информације од јавног значаја добија нове надлежности
на заштити података о личности и по закону наставља са радом као Повереник
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са истим
статусом.
Надлежности Повереника утврђенe су Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности.
Према чл. 1. и 35. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, Повереник обезбеђује остваривање права јавности да зна, штити
остваривање права на слободан приступ информацијама којима располажу
органи јавне власти и надлежан је да: решава по жалбама против решења
органа власти којима су повређена права уређена овим законом, при чему има
преко десет хиљада органа власти који подлежу примени овог закона (државни
органи, органи територијалне аутономије, локалне самоуправе, организације
којима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правних лица која су ови
органи основали или која се претежно или у целости, финансирају из буџета);
издаје упутство по којем се објављују информатори о раду државних органа;
издаје и ажурира приручник са практичним упутствима за делотворно
остваривање права уређених овим законом, на српском језику и на језицима
који су, у складу са законом, одређени као језици у службеној употреби; путем
штампе, електронских медија, интернета, јавних трибина и на друге начине,
упознаје јавност са садржином приручника за примену закона; прати
поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава
јавност и Народну скупштину о томе; даје иницијативу за доношење или измене
прописа ради спровођења и унапређења права на приступ информацијама од
јавног значаја; предлаже органима власти предузимање мера у циљу
унапређивања њиховог рада уређеног овим законом; предузима мере потребне
за обуку запослених у државним органима и упознавање запослених са
њиховим обавезама у вези са правима на приступ информацијама од јавног
значаја, ради делотворне примене овог закона; обавештава јавност о садржини
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административна извршења решења Повереника; покреће поступак за оцену
уставности и законитости закона и других општих аката;
Према чл. 1. и 44. Закона о заштити података о личности Повереник
обезбеђује заштиту података о личности и надлежан је да: врши надзор над
спровођењем и извршавањем овог закона, односно надзире спровођење
заштите података; одлучује по жалбама у случајевима прописаним овим
законом; води Централни регистар збирки података; надзире и дозвољава
изношење података из Републике Србије; указује на уочене злоупотребе
приликом прикупљања података; саставља листу држава и међународних
организација које имају одговарајуће уређену заштиту података; даје мишљење
у вези са успостављањем нових збирки података, односно у случају увођења
нове информационе технологије у обради података; даје мишљење, у случају
када постоји сумња да ли се неки скуп података сматра збирком података у
смислу овог закона; даје мишљење Влади у поступку доношења акта о начину
архивирања и о мерама заштите нарочито осетљивих података; прати примену
мера за заштиту података и предлаже побољшање тих мера; даје предлоге и
препоруке за унапређење заштите података; даје претходно мишљење да ли
одређени начин обраде представља специфичан ризик за права и слободе
грађанина; прати уређење заштите података у другим земљама; сарађује са
органима надлежним за надзор над заштитом података у другим земљама;
одређује начин даљег поступања са подацима када је руковалац престао да
постоји, осим ако је прописано друкчије; у вези са вођењем Централног
регистра, Повереник једном годишње објављује попис збирки података у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а Централни регистар, који је јаван,
обавезно објављује путем интернета.
Повереника бира и разрешава Народна Скупштина, у складу са
законом. По закону, Повереник има два заменика, које такође бира и разрешава
Народна скупштина, једног за област слободног приступа информацијама и
другог за област заштите података о личности. Повереник подноси Народној
Скупштини годишњи извештај о радњама предузетим од стране органа власти у
примени овог закона, као и о својим радњама и издацима и друге извештаје,
када оцени да је то потребно. Извештај доставља председнику Републике,
Влади и Заштитнику грађана и на одговарајући начин ставља на увид јавности.
На економској класификацији 421, планирана су средства за услуге
комуникација, осигурање запослених, као и обавезно и каско осигурање пет
службених аутомобила.
На економској класификацији 422, планирана су средства за службена
путовања повереника, његових заменика и запослених у служби, у земљи и
иностранству. Највећи део трошкова је планиран на име трошкова путовања у
земљи, односно за службена путовања овлашћених лица за вршење
инспекцијског надзора који се врши на територији Републике Србије, по
пријавама грађана и по службеној дужности, као и на афирмацији права на
заштиту података о личности, у виду семинара, радионица и других стручних
скупова посвећених примени закона о заштити података.
На економској класификацији 423, планирана су средства за покриће
трошкова услуга екстерних сарадника и добављача, првенствено за:
компјутерске услуге, тј услуге за израду односно набавку софтвера полазећи од
напред наведених надлежности Повереника, првенствено обавезе вођења
Централног регистра збирки података у земљи и увођење других
информационих технологија у обради података о личности, у складу са Законом
о заштити података о личности,ангажовање преводилаца, чије ангажовање ће
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на заштити података о личности, услуге додатног образовања и усавршавања
запослених, имајући у виду потребу за оспособљавање запослених за
обављање инспекцијских послова на заштити података о личностиитрошкове
репрезентације.
На економској класификацији 425, планирана су средства за текуће
поправке и одржавање пословног простора, као и одржавање опреме
службених аутомобила.
На економској класификацији 426, планирани су трошкови за набавку
материјала, првенствено канцеларијског и другог потрошног материјала, који се
не може обезбедити преко Управе за заједничке послове републичких органа,
затим за материјал за образовање и усавршавање запослених (стручну
литературу за редовне потребе и за образовање запослених), као и за
материјал за саобраћај за путничке аутомобиле.
На економској класификацији 482, обавезне таксе и казне, планирани
су средства за расходе по основу пореза и такси за регистрацију свих
службених аутомобила, за евентуалне таксе и казне од једног нивоа власти
другом у току 2014. године.
На економској класификацији 512, средства су планирана за набавку
рачунара, штампача, фиксних телефона, сервер за смештање података и
Администраторски склоп за управљање виртуелним серверима у циљу
стварања оптималних услова за рад Повереника и несметано функционисање
Централног регистра збирки података, сходно Закону о заштити података о
личности.
РАЗДЕО 12 - ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
Законом о забрани дискриминације установљен је Повереник за
заштиту равноправности, који је самосталан, независтан и специјализован
државни орган за борбу против дискриминације, нетолеранције и расизма.
Разлози за успостављање ове институције налазе се у поштовању
међународних стандарда и обавеза преузетих ратификацијом међународних
уговора, пре свега оних који се односе на гаранције људских права и слобода, у
испуњењу стандарда за стабилизацију и придруживање Европској унији и
хармонизацији нашег законодавства са aquis communitaire.
Држава мора да санкционише сваку дискриминацију, без обзира на то
да ли су за њу одговорна њена службена лица, односно њени органи, или
физичка или правна лица. Ако то не учини, пред жртвама дискриминације се
отварају друге могућности, односно могућности непосредног обраћања
међународним телима за заштиту људских права, и то, пре свега, Европском
суду за људска права у Стразбуру.
Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти oвлaшћeн je дa спрoвoди
пoступaк пo притужбaмa у случajeвимa дискриминaциje oсoбa или групe oсoбa
кoje пoвeзуje истo личнo свojствo. Пoвeрeник je нaдлeжaн дa примa и рaзмaтрa
притужбe збoг дискриминaциje, дaje мишљeњa и прeпoрукe у кoнкрeтним
случajeвимa дискриминaциje и изричe зaкoнoм утврђeнe мeрe. Пoрeд тoгa,
Пoвeрeник je дужaн дa пoднoсиoцу притужбe пружи инфoрмaциje o њeгoвoм
прaву и мoгућнoсти пoкрeтaњa судскoг или другoг пoступкa зaштитe, укључуjући
и пoступaк мирeњa, кao и дa пoднoси тужбe зa зaштиту oд дискриминaциje, уз
сaглaснoст дискриминисaнe oсoбe. Пoвeрeник je, тaкoђe, нaдлeжaн дa пoднoси
прeкршajнe приjaвe збoг aкaтa дискриминaциje инкриминисaних
aнтидискриминaциoним прoписимa. Пoвeрeник je oвлaшћeн дa упoзoрaвa
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спрoвoђeњe зaкoнa и других прoписa, иницирa дoнoшeњe или измeну прoписa
рaди спрoвoђeњa и унaпрeђивaњa зaштитe oд дискриминaциje и дaje мишљeњe
o oдрeдбaмa нaцртa зaкoнa и других прoписa кojи сe тичу зaбрaнe
дискриминaциje, кao и дa прeпoручуje oргaнимa jaвнe влaсти и другим лицимa
мeрe зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти. Jeдaн дeo нaдлeжнoсти Пoвeрeникa
oднoси сe нa прaћeњe стaњa у oблaсти зaштитe рaвнoпрaвнoсти, o чeму
Пoвeрeник пoднoси гoдишњи извeштaj Нaрoднoj скупштини.
На економској класификацији 421, планирана су средства за трошкове
платног промета, енергетске трошкове, комуналне услуге, услуге комуникација,
трошкове осигурања запослених, имовине и опреме и остале трошкове.
На економској класификацији 422, планирана су средства за путовања
Поверенице и осталих запослених, имајући у виду да треба да обилазе
различите делове Србије кроз своје редовне активности; путовања у
иностранство на годишње конференције организација чији је Повереник за
заштиту равноправности члан, на међународне скупове по темама и поводима
у вези са специјалистичким областима из надлежности Повереника.
На економској класификацији 423, планирана су средства за
ангажовање експерата и експертских тимова, који су неопходни за стручно
образовање и усавршавање државних службеника. Планирана су средства за
угоститељске услуге, услуге информисања и репрезентацију, као и за редовне
годишње чланарине у међународним организацијама.
На економској класификацији 424, планирана су средства за
систематске и друге специјалистичке прегледе за повереницу и 19 запослених у
стручној служби Повереника.
На економској класификацији 425, планирана су средства за текуће
поправке и одржавање рачунарске опреме.
На економској класификацији 426, планирана су средства за
канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених,
односно за стручну литературу за редовне потребе запослених. Поред тога, део
средстава односи се и на материјал за саобраћај, односно издатке за бензин за
возила.
На економској класификацији 462, планирана су средства за
суфинансирање пројекта – „Равноправност као реалност”, средства за
суфинансирање пројекта – „Једнаке шансе за боље могућности – јачање Рома у
борби против дискриминације”. Средства су такође, планирана и за плаћање
чланарина у релевантним међународним организацијама које се баве
питањима дискриминације (EQUINET).
На економској класификацији 481, планирана су средства за дотације
невладиним организацијама, стога што је присуство Повереника за заштиту
равноправности неопходно на целој територији Републике, ради спречавања и
заштите од дискриминације свих грађана Републике Србије. Тренутно није
могуће формирати локалне канцеларије Повереника којима би се ове групе
непосредно обраћале, сарадња службе Повереника са цивилним сектором, који
је већ годинама присутан на терену и обезбеђивањем неопходних материјалних
средстава за рад, допринела би да овај сектор у име дискриминисаних група
подноси притужбе Поверенику и бољој заштити и превенцији од
дискриминације.
На економској класификацији 482, планирана су средства која се
односе пре свега, на расходе везане за судске поступке у којима Повереник
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доказни материјал). Такође, овде су планирана средства и за расходе за
регистрацију возила.
На економској класификацији 483, планирана су средства за потребе
плаћања новчаних казни и пенала по решењу судова
На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
рачунарске и комуникационе опреме, уређаја за бежични пренос, деск-топ и
лап-топ рачунара за потребе рада службеника стручне службе ван седишта,
штампаче, скенере, факс апарате и пратећу опрему, презентациону опрему,
наменски канцеларијски намештај.
На економској класификацији 515, планирана су средства за набавку
лиценцираних софтвера за потребе постојећих и планираних запослених.
РАЗДЕО 13 - ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Државна ревизорска институција основана је 2005. године доношењем
Закона о Државној ревизорској институцији. Овим законом уређена је
делатност, правни положај, надлежност, организација и начин рада Државне
ревизорске институције и друга питања од значаја за њен рад.
Сходно Закону, Институција планира и обавља ревизију финансијских
извештаја, врши испитивање исправа, извештаја и других информација, ради
прикупљања довољног, адекватног и поузданог доказа за изражавање
мишљења да ли финансијски извештаји субјекта ревизије истинито и објективно
приказују његово финансијско стање, резултате пословања и новчане токове, у
складу са прихваћеним рачуноводственим начелима и стандардима.
Предмет ревизије, у складу са Законом,су примања и издаци у складу
са прописима о буџетском систему, финансијски извештаји, финансијске
трансакције, обрачуни, анализе и друге евиденције и информације субјеката
ревизије, правилност пословања субјеката ревизије у складу са законом,
другим прописима и датим овлашћењима.
Субјекти ревизије су директни и индиректни корисници буџетских
средстава Републике, територијалних аутономија и локалних самоуправа у
складу са прописима којима се уређује буџетски систем, организације обавезног
социјалног осигурања, буџетски фондови основани посебним законом или
подзаконским актом, Народна банка Србије, у делу који се односи на
коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом.
Јавна предузећа, привредна друштва и друга правна лица које је
основао директни, односно индиректни корисник јавних средстава, правна лица
код којих директни, односно индиректни корисници имају учешће у капиталу
односно у управљању, правна лица која су основала правна лица у којим
држава има учешће у капиталу, односно у управљању, правна и физичка лица
која примају од Републике, територијалних аутономија и локалних самоуправа
дотације и друга бесповратна давања или гаранције, су такође, субјекти
ревизије, као и политичке странке, корисници средстава ЕУ, донација и помоћи
међународних организација, страних влада и невладиних организација и др.
Институција заузима ставове и даје мишљења, као и друге облике
јавних саопштења у вези са применом и спровођењем појединих одредаба
Закона. По потреби и у складу са својим могућностима, Институција пружа
стручну помоћ Народној скупштини, Влади и другим државним органима о
појединим значајним мерама и важним пројектима, на начин којим се не
умањује независност Институције.

- 344 У структури опредељених средстава за 2014. годину, највећи део
предвиђен је за расходе за запослене. Средства за плате, додатке и накнаде
запослених планирана су на основу Закона о Државној ревизорској институцији
и Закона о платама државних службеника и намештеника.
Укупни расходи за плате у 2014. години планирани су за 311
запослених и то: пет изабраних и 7 именованих функционера, 20 овлашћених
државних ревизора, 27 државних ревизора, 240 државних службеника и 12
намештеника. Расходи су планирани на основу Кадровског плана за 2013.
годину и броја запослених чији се пријем планира у 2014. години.
На економској класификацији 421, планирана су средства на име
покрића сталних трошкова, који се односе на трошкове банкарских услуга,
енергетских и комуналних услуга, услуга комуникација, осигурања, закупа и
осталих трошкова наведене класификације.
На економској класификацији 422, највећи део трошкова путовања
односи се на обављање ревизије пословања корисника јавних средстава ван
седишта Институције, што је неопходно за несметани рад ревизорских тимова,
као и обављања других послова из надлежности Институције у оквиру
утврђених међународних стандарда. Планирана средства на овој
класификацији односе се на трошкове службених путовања у земљи, трошкове
службених путовања у иностранству, ради обављања послова из надлежности
Институције, као и обуке и присуствовања семинарима и састанцима у оквиру
одговарајућих међународних ревизорских асоцијација, посебно INTOSAI и
EUROSAI, Мреже земаља кандидата и потенцијалних кандидата за
придруживање Европској унији, као и у оквиру спровођења активности у оквиру
твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције” СР 11
ИБ ФИ 01.
На економској класификацији 423, планирани су расходи за
административне, компјутерске, услуге образовања и усавршавања
запослених, услуге информисања, стручне услуге, Услуге за домаћинство и
угоститељство, репрезентације и друге услуге неопходне за редован рад
Институције. Издаци ове економске класификације везани су за за стицање
ревизорских знања заснованих на међународним стандардима, учествовање на
саветовањима која организују међународне институције у области јавног
сектора, присуствовања на семинарима ради стручне едукације запослених и
обуке у области информационих технологија, учествовања на међународним
конференцијама врховних ревизорских институција. Планирана су и средства
за рад спољних стручњака и консултаната које ће Институција ангажовати за
обуку у извођењу ревизије, у складу са Законом о Државној ревизорској
институцији, услуге консултаната за стратегију развоја Институције у наредном
средњорочном периоду, као и консултанте за развој информационог система.
Такође, део ових расхода односи се и на оглашавање конкурса и аката
Институције, штампање публикација и осталог материјала и друга оглашавања
у медијима, као и објављивање превода Међународних стандарда ревизије.
На економској класификацији 424, средства су планирана ради
организације редовних и повремених конференција, семинара, округлих
столова и сл.
На економској класификацији 425, средства су планирана за редовно
одржавање и поправку инсталације, текуће одржавање опреме, као и
одржавање и функционисање информационе инфраструктуре.
На економској класификацији 426, средства су планирана за набавку,
првенствено канцеларијског материјала за рад ревизорских и пратећих служби
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претплате на стручне публикације, књиге и збирке прописа потребне за рад
Институције, претплате на службена гласила, за набавку горива, мазива и
осталог материјала за несметано функционисање службених аутомобила и др.
На економској класификацији 462, средства су планирана за годишње
чланарине за INTOSAI и EUROSAI, чија је Институција чланица.
На економској класификацији 482, средства су планирана за плаћање
пореза при набавци опреме, аутомобила, горива, као и осталих непоменутих
пореза и такси, као и порез на поклон за евентуално примљене донације.
На економској класификацији 512, средстава су планирана за набавку
рачунарске опреме, канцеларијске и телекомуникационе опреме – (фиксних и
мобилних телефона и факсова, апарата за фотокопирање итд.), набавку
оперативних система за рачунаре и друге опреме за обезбеђење података у
складу са међународним стандардима. На овој позицији планирана су и
средства за куповину 5 службених аутомобила ниже класе за потребе рада
ревизорских тимова на терену. Планирана је и набавка и уградња сигурносне
опреме, ради заштите приступа заштићеним просторијама, као и опреме за
противпровални и видео надзор.
На економској класификацији 513, средства су планирана за на
набавку сигурносних каса за безбедност поверљивих података и машина за
уништавање материјала.
На економској класификацији 515, планирана су средства за набавку
софтвера за примену методолошких упутстава за извођење ревизије код
корисника јавних средстава, као и лиценци за софтвере, рачунарске програме
за потребе информационе технологије у оквиру Институције, као и других
неопходних софтвера.
РАЗДЕО 14 - ФИСКАЛНИ САВЕТ
Законом о буџетском систему установљен је Фискални савет, као
независан државни орган.
Функције и задаци Фискалног савета су прописани одредбама члана
92е и 92ж Закона о буџетском систему активно учествује у раду Владе у
области фискалне политике - проверава макроекономске и фискалне
претпоставке које су коришћене за израду Извештаја о фискалној стратегији
Владе, даје независну и кредибилну оцену мера економске политике које
предлаже Влада, процењује основне фискалне ризике и вероватноћу испуњења
фискалних циљева Владе, процењује у којој мери Влада поштује фискална
правила која је утврдила, припрема мишљења на нацрт Извештаја о фискалној
стратегији, припрема и доставља анализу о ревидираном Извештају о
фискалној стратегији за одговарајућу фискалну годину и предлог закона о
буџету Републике Србије, који подразумева и предлог ребаланса и амандмана,
припрема за Народну скупштину анализу предлога закона о завршном рачуну
буџета Републике Србије, процене о фискалним утицајима предлога других
закона, као и амандмана који су поднети у току скупштинске расправе.
Фискални савет састоји се од три члана које бира Народна скупштина.
За вршење стручних и административних послова образоване су стручне
службе Фискалног савета.
На економској класификацији 421, планирана су средства за трошкове
коришћења пословног простора у Немањиној 17 (по склопљеном Споразуму са
Народном банком Србије), трошкове осигурања опреме и запослених, трошкове
мобилних телефона у пословној мрежи.
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семинарима у организацији Института Међународног монетарног фонда (ММФа), на којима је обавезно присуство представника Фискалног савета.
На економској класификацији 423, планирана су средстава за: исплату
накнаде са обрачунатим порезом и доприносима, за председника и једног
члана Фискалног савета (према члану 92њ став 4. Закона о буџетском систему,
председник и чланови Фискалног савета имају право на накнаду у висини
припадајуће основне плате, уколико нису у радном односу у Фискалном савету),
за објављивање и оглашавање у јавним гласилима и „Службеном гласнику
Републике Србије” и за одржавање сајта Фискалног савета, као и трошкове
репрезентације.
На економској класификацији 425, планирана су средства за поправку
опреме (рачунари и штампачи).
На економској класификацији 426, планирана су средства за стручне
публикације и часописе за редован рад запослених и за канцеларијски
материјал.
На економској класификацији 512, планирана су средства за рачунаре
и штампаче за запослене.
РАЗДЕО 15 - МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
У складу са Законом о државној управи, делокруг рада
Министарства унутрашњих послова је утврђен Законом о министарствима
и Законом о полицији.
У складу са наведеним законима, ово
министарство обавља управне послове и друге послове који се односе
на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање,
откривање и сузбијање кривичних дела, као и проналажење и хватање
починиоца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима;
одржавање јавног реда и мира, надзор и обезбеђивање јавних окупљања;
обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна
дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике
Србије; безбедност, регулисање и контрола саобраћаја на путевима;
надзор и безбедност државне границе и контрола преласка границе, као и
кретања и боравак у граничном појасу; боравак странаца у земљи; промет
и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних
материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције;
стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга
министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова
ЕУ, донација и других облика развојне помоћи; заштиту од пожара и
противградну заштиту; држављанство и јединствени матични број
грађана, личне карте и путне исправе; међународну помоћ и друге облике
међународне сарадње у области унутрашњих послова; илегалне
миграције и азил; обучавање запослених, као и друге послове одређене
законом.
За спровођење надлежности Министарства унутрашњих послова
проистекле из законских обавеза, стратегија или стратешки важних
пројеката и програма, неопходна су значајна финансијска средства.
У структури планираних средстава за ово министарство, највећи
део чине средства планирана за расходе за запослене (група конта 41), у
оквиру којих је поред средстава за плате значајан износ планиран за
наставак континуиране исплате материјалне помоћи полицијским
службеницима и осталим запосленима (10.000 динара по запосленом).
У оквиру групе конта 42 која се односе на расходе за коришћење
роба и услуга, највећи део чине: трошкови материјала (економска
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материјал за саобраћај (бензин, дизел гориво, уља и мазива, гуме и
остали материјали за превозна средства). Министарство унутрашњих
послова располаже великим бројем возила разних типова (цивилна,
патролна, доставна, транспортна, теренска, аутобуси, минибуси) и највећи
део својих активности обавља на територији Републике Србије, у
непрекидном континуитету у току дана и ноћи, током целе године, затим
значајан износ средстава планиран је за административни материјал где
су планирана средства за набавку одеће и опреме припадника
Министарства, а у складу са Правилником о униформи и ознакама. У
оквиру економске класификације 422, највећи износ средстава планиран
је за трошкове путовања у оквиру редовног рада (економска
класификација 4223), који се односе на исплату накнаде за ангажоване у
Копненој зони безбедности (у складу са чланом 11. Правилника о платама
запослених у Министарству унутрашњих послова), као и на исплату
дневница за ангажовање интервентних јединица полиције.
Средства на економској класификацији 425, највећим делом се
односе на поправку и одржавање опреме за саобраћај. Интензивна
експлоатација релативно старог возног парка, као и коришћење возила у
отежаним теренским условима значајно утиче на дужину трајања возила и
њихову исправност, што изискује већа улагања за поправку возила и
набавку резервних делова. Такође, планирана су и средства за поправке и
одржавање зграда и објеката (зидарски радови, столарски радови,
молерски радови, радови на крову, радови на водоводу и канализацији,
централно грејање, електричне инсталације и др).
Средства за на економској класификацији 483, планирана су за
измирење обавеза Министарства по основу више извршних радно правних судских поступака по тужбама одређеног броја запослених и
осталих судских извршења.
Средства на економској класификацији 5112 планирана су за
завршетак изградње - доградње следећих објеката: Полицијска станица
Уб, Полицијска станица Александровац, Полицијска станица Батајница,
Полицијска управа за град Београд - управна зграда, Полицијска станица
Бач, Полицијска управа Чачак, Полицијска управа Ужице.
У оквиру економске класификације 5113 средства су планирана за
капитално одржавање следећих објеката: објекти регионалних центара
Националног криминалистичко техничког центра - Ниш, Нови Сад и
Београд, Полицијска станица Гуча, Полицијска управа Чачак - управна
зграда, Полицијска управа Нови Пазар - управна зграда, Полицијска
станица Босилеград, санација и адаптација притворских јединица на целој
територији Републике Србије, ради усклађивања услова у притворским
јединица са стандардима Европске уније.
Са економске класификације 5114 планирана средства биће
коришћена за израду пројектне документације за следеће пројекте: објекат
за потребе Полицијске станице Чукарица, објекти регионалних центара
Националног криминалистичко техничког центра - Ниш, Нови Сад и
Београд, објекат за обуку припадника Жандармерије на Голији,
телекомуникационе инсталације за потребе система видео надзора дела
аутопута Е75.
Kапитални пројекат - Јачање оперативно-техничких капацитета
Опис пројекта:
У оквиру економске класификације 5121, планирана су средства за
набавку возила за потребе Министарства унутрашњих послова. С обзиром
да је изменама Закона о буџетском систему омогућено склапање
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средстава утрошити за набавку возила на лизинг, у складу са Закључком
Владе 05 Број: 401-1060/2013-1 од 12.02.2013. године. У оквиру истог
пројекта планирано је по 20.000.000 динара у 2014., 2015. и 2016. години за
набавку специјалних возила са светлосном и звучном сигнализацијом.
Циљ пројекта је обнављање возног парка и смањивање трошкова
одржавања возила.
Kапитални пројекат - Набавка потребне опреме (патролних возила) у
циљу проширења материјално техничких капацитета неопходних за рад
полиције
Опис пројекта:
У оквиру економске класификације 5121 планирано је по 30.000.000 динара
у 2014, 2015. и 2016. години. Разлог за покретање ових капиталних
пројеката је просечна старост возног парка од преко 10 година, па се
годишње, због дотрајалости и тоталних штета, отпише између 400 и 500
возила.
Циљ пројекта је обнављање возног парка и смањивање трошкова
одржавања возила.
ГЛАВА 15.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Буџетски Фонд за ванредне ситуације, основан је Законом о ванредним
ситуацијама, ради обезбеђивања додатних средстава за финансирање
припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у
области смањивања ризика, управљања и реаговања у ванредним ситуацијама,
а нарочито за набавку опреме и средстава за управљање и реаговање у
ванредним ситуацијама.
Средства код Буџетског фонда за ванредне ситуације планирана су у
сврху унапређења капацитета и побољшања интегрисаног система заштите и
спасавања. Пројектом Сектора за ванредне ситуације планирана је набавка
опреме, материјала за посебне намене (набавка противградних ракета и
материјала за посебне намене који користе ватрогасно - спасилачке јединице),
као и инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката које користе
припадници професионалних ватрогасно - спасилачких јединица, што ће
допринети већој функционалности и спремности истих да одговоре на све
евентуално настале ванредне ситуације.
На економској класификацији 511, планирана су средства за
инвестиционо одржавање зграда и објеката које користе припадници
професионалних ватрогасно - спасилачких јединица: ВСЈ Раковица село, ВСЈ
Гроцка, ВСЈ Ваљево, ВСЈ Прешево, ВСЈ Бољевац, ВСЈ Суботица, ВСЈ
Варварин, ВСЈ Тутин, ВСЈ Нови Сад, ВСЈ Врбас, ВСЈ Панчево и ВСЈ Љубовија.
Kапитални пројекат - Заштита и спасавање грађана, добара,
имовине и животне средине Републике Србије од последица ванредних
ситуација
Опис пројекта:
На економској класификацији 5121, планирана су средства за набавку 96
специјалних ватрогасних камиона и 200 специјалних ватрогасних теренских
возила у износу од 905.000.000 динара у 2014., у износу од 988.805.000 динара
у 2015. и у износу од 1.058.641.000 динара у 2016. години. Разлог за покретање
капиталног пројекта је дотрајалост возног парка чија је просечна старост преко
27 година, док се европским стандардима експлотациони век специјалних
ватрогасних возила ограничава на 20 година. Подизањем капацитета Сектора
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савременом опремом за реаговање у ванредним ситуацијама.
Циљ пројекта је побољшан систем заштите и спасавања, смањење
материјалне штете и штетних последица по становништво и материјална добра
од пожара, поплава и других елементарних непогода.
Средства за набавку изолационих апарата за заштиту дисајних органа
и набавка специјализоване опреме за потребе ватрогасно - спасилачких
јединица, специјализованих јединица цивилне заштите и Управе за управљање
ризиком, планирана су на економској класификацији 5128.
РАЗДЕО 16 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈA
Министарство финансија обавља послове државне управе који се
односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних
прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такса и других јавних
прихода; политику јавних расхода; управљање расположивим средствима
јавних финансија Републике Србије; јавни дуг и финансијску имовину
Републике Србије; јавне набавке; макроекономску и фискалну анализу,
квантификацију мера економске политике; девизни систем и кредитне односе
са иностранством; надзор над применом прописа који се односе на промет роба
и услуга са иностранством и обављање делатности у иностранству са
становишта девизног пословања и кредитних односа са иностранством и друге
послове девизне инспекције, у складу са законом; систем финансијских односа
са иностранством и међународним финансијским организацијама; припрему,
закључивање и примену међународних уговора о избегавању двоструког
опорезивања; царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и
слободне зоне; основе система доприноса за социјално осигурање;
обезбеђивање финансирања обавезног социјалног осигурања; финансијске
ефекте система утврђивања и обрачуна зарада које се финансирају из буџета
Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и фондова
организација обавезног социјалног осигурања; кредитно-монетарни систем;
банкарски систем; осигурање имовине и лица; усклађивање активности у
области планирања, обезбеђивања и коришћења донација, европских фондова
и других облика развојне помоћи из иностранства; систем плаћања и платни
промет; хартије од вредности и тржиште капитала; систем рачуноводства и
ревизије рачуноводствених исказа; књиговодство; приватизацију и санацију
банака и других финансијских организација; пријављивање у стечајним
поступцима потраживања Републике Србије; заштиту имовине Републике
Србије у иностранству; остваривање алиментационих потраживања из
иностранства; експропријацију; својинскоправне и друге стварно-правне односе;
режим и промет непокретности; двовласничка имања; примену споразума о
питањима сукцесије; пружање правне помоћи поводом стране национализоване
имовине обештећене међународним уговорима; спречавање прања новца; игре
на срећу; буџетску контролу и ревизију директних и индиректних корисника
средстава буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне
самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа;
управни надзор у имовинскоправним пословима; фискалне монополе и
прекршајни поступак у областима из делокруга министарства, у складу са
законом; обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове одређене
законом.
Функција 90 - Социјална заштита некласификована на другом месту средства за расходе Министарства финансија у оквиру ове функције,
опредељују се Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, као и
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на основу усвојених Финансијских планова ових организација.
Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови. Велики удео у структури расхода у оквиру
ове функције имају средства за расходе за запослене (плате, додаци и накнаде
запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури,
социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде
запосленима и остали посебни расходи).
Средстава за остале текуће расходе (коришћење роба и услуга)
опредељена су у оквиру економских класификација и то:
У оквиру економске класификације 421, средства се опредељују за
трошкове платног промета, осигурања, услуге комуникација, за трошкове закупа
имовине и опреме (закуп пословног простора у Сремској за потребе Сектора за
уговарање и финансирање програма из средства ЕУ).
У оквиру економске класификације 422, опредељују се средства за
реализацију путовања у земљи (већи део трошкова се односи на накнаду
трошкова рада Сектора за интерну контролу и ревизију и Одељења за буџетску
инспекцију), као и службених путовања у иностранство (висина је опредељена у
складу са обавезама у оквиру европских интеграција, интензивирања сарадње
са међународним финансијским институцијама и билатералним кредиторима).
Средства у оквиру економске класификације 423 опредељују се за:
административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и
усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за
домаћинство и угоститељство, трошкове репрезентације и остале опште услуге
(накнада лицима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим
пословима и лицима ангажованим преко омладинских задруга).
Велики удео у структури расхода имају и расходи у оквиру економске
класификације 424 којима се финансира рад Агенције за реституцију, основане
у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.
У оквиру економске класификације 425 финансирају се расходи
одржавања опреме у штампарији министарства, као и за поправку и одржавање
службених аутомобила.
У оквиру економске класификације 426 финансирају се расходи за
трошкове административног материјала (набавка потребног потрошног
материјала за штампарију Министарства), материјала за образовање и
материјала за саобраћај (набавка бензина и дизел горива).
Средства у оквиру економске класификације 462 намењена су за
плаћање годишње накнаде од 4.000 Фунти стерлинга за право на објављивање
превода МРС/МСФИ и друге међународне обавезе, а које проистичу из
Споразума о одрицању од ауторских права унутар ограничених територија,
закљученог између Министарства финансија и Фондације комитета за
међународне рачуноводствене стандарде из Лондона за давање права на
превод и објављивање Међународних рачуноводствених стандарда и
Међународних стандарда финансијског извештавања. Такође, Споразумом
између Програма Уједињених нација за развој и Министарства финансија
Републике Србије, потписаног 15.09.2009. године, Програм Уједињених нација
за развој и Министарство финансија су постигли сагласност о сарадњи на
имплементацији Пројекта „Радни оквир за координацију јавних политика
финансијског сектора у Републици Србији” у: „Пројекат”) у периоду 2011– 2015.
године. У складу са Споразумом о подели трошкова, који је потписан
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располагање УНДП-у средства у висини од 200.000 УСД.
Средства у оквиру економске калсификације 512 се опредељују за
набавку рачунарске опреме.
Средства економске класификације 515 опредељују се за набавку
професионалног софтвера за графички дизајн (CorelDraw) и графичког
програма за уређивање (Photoshop).
Kапитални пројекат - Експропријација земљишта у циљу изградње
капиталних пројеката
У оквиру економске класификације 541, опредељују се средства за
потребе експропријације, односно административног преноса непокретности земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет
експропријације, а ради изградње Коридора 10, Коридора 11, моста Земун
Борча, обилазнице око Београда, државног пута првог реда М1.11 КрагујевацБаточина, аутопута Е – 761 (Појате – Прељина) итд.
Средства у оквиру економске класификације 621, опредељена су за
оснивање и почетак рада Гарантног фонда, у складу са Законом о обавезном
осигурању у саобраћају, као и за реализацију члана 522. Закона о привредним
друштвима.
Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, у
оквиру које се опредељују средства за финансирање расхода у оквиру
економских класификација и то:
481 - ова средства намењена су за финансирање редовног рада
политичких странака чији су кандидати изабрани за посланике у Народној
скупштини. Средства се утврђују у висини 0,15% расхода буџета Републике
Србије и расподељују политичким субјектима у складу са чланом 17. Закона о
финансирању политичких активности.
483 - за извршавање расхода у оквиру ове економске класификације,
опредељују се средства за извршавање обавеза по донетим извршним судским
решењима, где је тужени у спору Министарство финансија и Република Србија.
484 - средства ове економске класификације опредељују се за
измиривање обавеза по основу процене штете (поступак за утврђивање
процене штете настале услед елементарних непогода или других природних
узрока спроводе општинске комисије, у складу са чланом 2. став 3. Закона о
коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода).
499 - у оквиру ове економске класификације, а у складу са Законом о
буџетском систему, опредељују се средства за сталну и средства за текућу
буџетску резерву.
Функција 180 - Трансакције општег карактера између различитих
нивоа власти, у оквиру које се опредељују средства за финансирање расхода у
оквиру економске класификације 463, за трансфере општинама и градовима на
основу Закона о финансирању локалне самоуправе и за исплату накнада
члановима општинских комисија за враћање земљишта на основу Закона о
начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и
конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних
производа (финансирање поверених послова државне управе локалним
самоуправама, ради ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и
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за живот и рад).
ГЛАВА 16.1 - УПРАВА ЦАРИНА
Управа царина је извршни орган Владе Републике Србије у саставу
Министарства финансија који спроводи царинску политику Републике Србије.
Управа царина обавља послове из своје надлежности на основу
принципа професионалности и интегритета, јавности рада, одоговорности у
примени закона у складу са законским овлашћењима.
Управа царина обавља послове државне управе и стручне послове
који се односе на спровођење мера царинског надзора и контроле над
царинском робом, спровођење царинског поступка, обрачун и наплату царине,
других увозних дажбина, пореза на додату вредност и акцизе за робу која се
увози, односно извози, издавање општих обавештења о примени царинских
прописа, обавезујућих обавештења о сврставању и пореклу робе, спровођење
законом предвиђеног поступка у циљу откривања царинских прекршаја,
привредних преступа и кривичних дела, вођење првостепеног и другостепеног
царинско-управног поступка, вршење контроле уношења и изношења динарских
и девизних средстава, уношења, изношења и транзита робе за коју су
прописане посебне мере сигурности, заштите здравља људи и животне
средине, заштићених биљних и животињских врста, отпада, историјских,
уметничких вредности, вршење контроле радиоактивности робе на граници и
друге послове у складу са законом и другим прописима.
У структури расхода, велики удео имају расходи за запослене, накнаде
у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и др.
Највећи део средстава за остале текуће расходе (коришћење роба и
услуга) опредељена су у оквиру економске класификације 421, за трошкове
платног промета, банкарских услуга, комуналних услуга (чишћење царинских
објеката и граничних прелаза), енергетских услуга, услуга комуникација,
трошкове осигурања, трошкове закупа имовине и опреме и др. трошкове.
У оквиру економске класификације 422, опредељују се средства за
трошкове службених путовања у земљи (рад на терену у виду испомоћи
царинарницама, трошкови путовања за раднике који покривају пунктове према
Косову и Метохији), трошкове службених путовања у иностранство
(међународна сарадња у виду билатералних и мултилатералних активности и
сарадња са царинским службама суседних земаља), као и за трошкове
путовања у оквиру редовног рада.
У оквиру економске класификације 423, опредељују се средства за
административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и
усавршавања запослених (издаци за организовање и извођење теоретске и
практичне обуке, стручна обука везана за примену Царинског закона и Закона о
заштити од пожара), услуге информисања, стручне услуге (ангажовање
вештака), услуге репрезентације и остале опште услуге (услуге обезбеђења
новца).
Средства у оквиру економске класификације 424, опредељују се за
пољопривредне услуге (ветеринарски прегледи, вакцинације и куповина лекова
за специјално обучене псе у саставу царинске службе), медицинске услуге
(здравствена контрола царинских радника, спровођење периодичних
здравствених прегледа за поједине категорије запослених), услуге очувања
животне средине, науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване
услуге.
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текуће поправке и одржавање зграда и објеката (граничних прелаза),
рачунарске опреме, одржавање и набавку резервних делова за четири чамца,
одржавање и набавку резервних делова за специфичну техничку,
комуникациону и лабораторијску опрему.
У оквиру економске класификације 426, опредељују се средства за
трошкове материјала: административни материјал, материјал за образовање и
усавршавање запослених, материјали за пољопривреду (набавка хране за
специјално обучене псе), материјали за образовање и усавршавање
запослених, материјал за саобраћај, медицински и лабораторијски материјал
(набавка амбалаже за узорковање за рад царинске лабораторије у којој се врши
испитивање састава робе), материјал за одржавање хигијене и угоститељство и
материјал за посебне намене (царинске пломбе).
Средства у оквиру економске класификације 462, опредељују се за
плаћање годишње чланарине Светској царинској организацији.
Капитални пројекат - Реконструкција система гашења пожара и
систем сале у згради ЕРЦ-а
Опис пројекта:
На економској класификацији5112 планиранa је уградња новог система за
гашење пожара у систем сали објекта електронског рачунског центра - ЕРЦ-а
Управе царина.
Капитални пројекат - Изградња граничног прелаза Гостун
Опис пројекта:
Гранични прелаз Гостун је највећи гранични прелаз између Републике Србије
на магистралном путу Пријепоље – Бијело Поље и Републике Црне Горе.
Пројекат обухвата изградњу заједничког објекта граничних служби са
комплетном путном инфраструктуром, електро, водоводним и канализационим
инсталацијама са улазним терминалом.
Капитални пројекат - Изградња граничног прелаза Котроман
Опис пројекта:
Пројекат изградње граничног прелаза Котроман измеђуРепублике Србије и
Републике Српске, подразумева изградњу заједничких контролних објеката
граничних служби са издвојеним улазом за теретни саобраћај.
Капитални пројекат -Изградња граничног прелаза Ватин
Опис пројекта:
Реконструкција постојећих заједничких контролних објеката граничних служби
са издвојеном посебном траком излаза за камионски саобраћај на граничном
прелазу између Републике Србије и Румуније.
Капитални пројекат -Изградња граничног прелаза Бајина Башта
Опис пројекта:
Постављање надстрешнице, проширење саобраћајнице, постављање
камионске ваге, контролне кабине и објеката пратећих садржаја.
За капиталне пројектепланирана је на економској класификацији 5114, у
укупном износу од 31.760.000 динараза израду пројектне документације у 2014.
години. У 2014. години планирана су средства у укупном износу од 72.500.000

- 354 динара на економској класификацији 5411, за куповину земљишта за граничне
прелазе у оквиру наведених капиталних пројеката.
Циљеви пројеката: повећање капацитета на граничним прелазима, стварање
услова за слободно кретање људи, роба, капитала и услуга.
На економској класификацији 5114, планирана су и средства у износу
од 1.000.000 динара за преузете уговорне обавезе за израду студије
оправданости, идејног и главног пројекта и техничку контролу пројектаза
изградња граничног прелаза Бајмок.
На економској класификацији 5113, планирана су средства за
повећање капацитета електроинсталација за објекат царинарнице Крушевац.
Средства на економској класификацији 5122, за замену расходованог и
неупотребљивог намештаја у царинарницама и царинским испоставама и
опремање објеката царинарница и царинских испостава, чија је изградња и
реконструкција започета у претходним годинама. Ради обезбеђења бољих
услова за рад запослених у царинарницама и царинским испоставама у летњим
месецима, као и за оптималан рад информатичке и лабораторијске опреме која
је осетљива на високе темпeратуре, планирана је набавка клима уређаја. За
рад Сектора за информационе технологије потребно је, ради технолошког
осавремењавања и обнављања информатичке опреме, набавити радне
станице и ласерске штампаче.
Средства на економској класификацији 5125, планирана су за
лабораторијску опрему, у оквиру које је потребно набавити водено купатило,
сигурносне ормане за запаљиве хемикалије и чување киселина и база, мерне и
контролне инструменте, као и за монтажу и пуштање у рад Х ray апарата. С
обзиром на савремене захтеве за ефикасним, брзим и тачним утврђивањем
својстава робе, брзо и тачно испитивање карактеристика робе не може се
обавити без употребе савремене лабораторијске технике, а следствено томе и
без одговарајуће опреме.
Средства на економској класификацији 5151, намењена су за куповину
лиценце за InfoSphere Data Replikation за АС-400 и Windows сервера, у циљу
техничко-технолошког осавремењавања ИСЦС и припреме за увођење ЕУ
информационих система.
ГЛАВА 16.2 - ПОРЕСКА УПРАВА
Законом о пореском поступку и пореској администрацији образована је
Пореска управа и уређена њена надлежност у поступку утврђивања, наплате и
контроле јавних прихода на које се овај закон примењује, права и обавезе
пореских обвезника, регистрација пореских обвезника и пореских кривичних
дела и прекршаја.
Пореска управа обавља и послове који се односе на обрачун, наплату
и принудну наплату обавезних доприноса, као и за подношење захтева за
покретање прекршајног поступка. Такође, прикупља и обрађује податке о
утврђеним и наплаћеним порезима и обавезним доприносима и предлаже
измене пореске политике и пореских прописа, у циљу унапређења пореског
система и наплате пореза и обавезних доприноса.
У структури расхода, поред расхода за запослене, највећи износ
средстава се опредељује у оквиру економске класификације 421, за енергетске
услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошковe закупа имовине и
опреме, трошковe осигурања, трошковe платног промета и банкарских услуга и
др. трошковe.
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класификације 423, за административне услуге (услуге превођења),
компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара и софтвера), услуге
информисања (услуге штампања билтена, услуге информативних огласа и
објављивање тендера), услуге образовања и усавршавања запослених, стручне
услуге (расходи за вештаке и заступнике, услуге за започете активности на
процени ризика на радном месту), репрезентације, услуге за домаћинство и
угоститељство и остале опште услуге.
Значајан износ средстава опредељен је и у оквиру економске
класификације, за набавку административног материјала, материјала за
саобрaћај, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала
за одржавање хигијене и угоститељство, материјала за посебне намене
(трошкови за набавку материјала за осавремењавање рада Пореске управе, за
потребе Службе за одржавање рачунарске опреме).
У оквиру економске класификације 425 опредељују се средства за
расходе текућих поправки и одржавања зграда и објеката, као и текуће
одржавање и поправке опреме.
За извршавање расхода у оквиру економске класификације 462
опредељују се средства за чланарине и програме IOTA и COBISS.
Средства у износу од 1.260.000 динара на економској класификацији
5111 намењена су за отплату доспелих ануитета за стан у Новом Пазару.
Управни одбор Фонда солидарности стамбене изградње Општине Нови Пазар и
Републичка управа јавних прихода организациона једница Крагујевац
закључили су Уговор број: 2269 од 25.10. 2001. године, којим је у члану 3.
дефинисано да се стан број 18 „А” укупне површине 59,63 м2 у поткровљу
стамбене зграде „R – 73” у Новом Пазару, исплати у року од 20. година у
једнаким шестомесечним ануитетима који доспевају 31.01. и 31.07. у току
године. Износ од 10.600.000 динара планиран на економској класификацији
5111 односи се на куповину канцеларијских зграда (пословног простора) за
потребе Експозитуре Лапово. За Експозитуру Лапово потребно је обезбедити
150 м2 пословног простора.
Капитални пројекат - Модернизација информационог система
Пореске управе
Опис пројекта:
Укупна средства опредељена за реализацију капиталног пројекта износе
1.185.568.000 динара. На економској класификацији 5113 опредељена средства
износе 127.000.000 динара од чега су средства у износу од 106.008.000 динара
планирана за реализацију уговора за набавку материјала, услуга пројектовања,
уградње и довођења у исправно стање постојеће ИТ кабловске инфраструктуре
(напонска и ИТ инфраструктура) у пословним објектима Пореске управе, а
средства у износу од 20.992.000 динара се односе на реализацију друге фазе
грађевинско-занатских радова сале АОП у објекту Пореске управе. Средства за
услуге пројектовања и надзора над извођењем радова у оквиру овог капиталног
пројекта опредељена су на еконономској класификацији 5114, у износу од
3.000.000 динара. На економској класификацији 5122 планирана су средства у
износу од 250.760.000 динара за набавку нове рачунарске, комуникационе и
пратеће опреме и уређаја. Средства у износу од 804.808.000 динара, која су
планирана на економској класификацији 5151, намењена су за набавку нових
компјутерских софтвера и лиценци за потребе реализације пројекта у Пореској
управи. Сходно свим новијим стратегијама развоја Пореске управе,
успостављање функционалне централизације могуће је остварити изградњом
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Пореске управе треба да подржи унапређење пословних процеса и њихову
реализацију на начин да су оријентисани на пружање услуга пореским
обвезницима у законски утврђеним оквирима и на подршку основним интерним
пословним процесима. Перманентни развој нових технологија апострофира
потребу дизајнирања и интегрисања процеса одржавања уз примену
савремених концепата, метода, техника, алата и информационо –
комуникационих технологија (ИЦТ). Пореска управа је у претходном периоду
измигрирала администрацију ПДВ пореске пријаве на нову платформу. Овим је
омогућено подношење електронске ПДВ пријаве. У циљу реализације измена
закона о ПДВ-у потребно је реализовати комплетан ПДВ порески облик на новој
платформи. Реализација осталих пореских облика и електронско подношење
пријава које се на њих односе уследиће сукцесивно према предвиђеном плану
и роковима. Генеричка пореска пријава која је реализована у претходном
периоду је предуслов који наведене рокове чини реалним.
Циљеви пројекта су: успостављање сталне везе, повећање квалитета протока,
унапређење и модернизација рада Пореске управе, смањење оптерећења
привреде и грађана услед бржег и лакшег електронског подношења и
администрирања пореских пријава.
На економској класификацији 5113, опредељена су средства за
капитално одржавање зграда и објеката по организационим јединицама
Пореске управе и то за: Централу Пореске управе, Регионално одељење Ниш,
Регионално одељење Београд, Регионално одељење Крагујевац и Регионално
одељење Нови Сад.
Средства планирана на економској класификацији 5114 односе се на
пројектно планирање по организационим јединицама и то за: Централу Пореске
управе, Регионално одељење Ниш, Регионално одељење Београд, Регионално
одељење Крагујевац и Регионално одељење Нови Сад.
Такође, на економској класификацији 5122, планирана су средства за
административну опрему по организационим јединицама и то за: Централу
Пореске управе, Регионално одељење Ниш, Регионално одељење Београд,
Регионално одељење Крагујевац, Регионално одељење Нови Сад и Центар за
велике пореске обвезнике.
На економској класификацији 5128, средства су планирана за опрему
за јавну безбедност по организационим јединицама и то за: Регионално
одељење Ниш, Регионално одељење Београд и Регионално одељење Нови
Сад.
ГЛАВА 16.3 - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Управа за трезор основана је Законом о буџетском систему, као орган
управе у саставу Министарства финансија.
Надлежност и делокруг Управе за трезор дефинисани су одредбама
овог закона, којим је прописано да Управа обавља следеће послове:
финансијско планирање; управљање финансијским средствима Републике;
анализу финансијских тржишта; контролу расхода и издатака; буџетско
рачуноводство и извештавање; успостављање финансијског информационог
система и управљање тим системом; послове у вези јавних плаћања који
обухватају вођење евиденција и обављање послова у оквиру система
консолидованог рачуна трезора; надзор над роковима измирења новчаних
обавеза између корисника средстава буџета; централизовану обраду личних
примања запослених у државној управи; води Регистар са подацима о броју
запослених и ангажованих лица у органима државне управе, јавним агенцијама
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име њихових плата, додатака и накнада и др.
Поред наведених послова, Управа за трезор обавља и одређене
послове за потребе државних органа који се односе на: наплату накнаде за
услуге извршених јавних плаћања из надлежности министарства,
успостављање, вођење и администрирање Регистра пољопривредних
газдинстава, рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво, праћење остваривања
програма мера за подстицање пољопривредне производње и др.
У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне
делатности Управе, поред средстава која су опредељена за расходе за
запослене, највећи износ средстава се опредељује у оквиру економске
класификације 421, којом су планирана средства за плаћање услуга платног
промета које за управу обавља Народна банка Србије, комуналне услуге
(услуге физичког обезбеђења новца у трезорима, обезбеђења транспорта
новца), енергетске услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања
запослених и возила, као и закуп пословног простора на целој територији
Републике Србије.
Такође, већи део опредељених средстава планиран је на економској
класификацији 423, за компјутерске услуге (одржавање софтверског система за
извршење буџета Републике, стручне услуге (услуге Royters, консултантске
услуге за ревизију ИТ-а и др.), услуге образовања и усавршавања запослених,
као и уговора о привременим и повременим пословима и уговора за лица
ангажованих преко омладинских задруга везаних за Регистар пољопривредних
газдинстава.
У оквиру економске класификације 425, планирана су средства за
одржавање електричних инсталација (лифтова, ротационих и сегментних
врата), зграда и објеката унутрашњих јединица Управе, опреме (службених
возила, клима уређаја, одржавања трезора, уређаја за беспрекидно напајање,
комуникационе опреме, оптике и ИП телефоније и др.).
Средства на економској класификацији 462, намењена су за плаћање
чланарине Управе у International Association of Treasury Services.
Капитални пројекат - Јачање безбедносних капацитета у
транспорту новца
Опис пројекта:
Планирана је набавка наменских возила за унутрашње јединице Управе у
износу од 27.000.000 динара на економској класификацији 5121. Одлуком
Народне банке Србије о начину управљања токовима готовине снабдевањем
банака новчаницама и кованим новцем прописан је начин управљања токовима
готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем, као и начин
уплате готовог новца код НБС. Управа је дужна да поступа по наведеној
одлуци. У 2013. години у првој фази извршена је набавка 13 наменских возилa,
на основу планираних капиталних издатака за 2013, 2014. и 2015. годину, док је
у другој фази, током 2014. године, планирана набавка 12 наменских возила.
Циљ пројекта је повећање безбедности транспорта новца буџета Републике
Србије.
Капитални пројекат - Проширење и технолошко унапређење
капацитета у циљу ефикаснијег пословања
Опис пројекта:
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опредељена су за: сервере и серверску опрему, storage и опрему за storage,
свичеве за локације, набавку мултифункционалних уређаја за штампу, мрежну
опрему за нови DataCentar, систем за беспрекидно напајање, опрему за салу,
Datawarehouse и радне станице.
Циљеви пројекта: стварање услова за подршку постојећим и новим
корисницима, повећање сигурности и редудансе система у складу са
стандардима.
Капитални пројекат - Пројекат интегрисаног надзора новчаних
токова у Управи за трезор
Опис пројекта:
Средства на економској класификацији 5128, планирана су у износу од
2.000.000 динара. Директивом за рад на пословима плаћања у готовом новцу у
Управи, регулисан је рад на пословима плаћања у готовом новцу и утврђен је
начин техничке заштите простора и минимум опреме за чување новчаних и
других вредности. Такође, прописано је да трезори и простор где је смештена
каса, буду обавезно осигурани алармом, а по могућности и видео надзором.
Поред постојеће опреме за рану дојаву провале и препада, потребно је
обезбедити и опрему за видео надзор.
Циљеви пројекта: стварање услова за повећану безбедност у манипулацији
новцем и надзор новчаних токова, смањење трошкова услуга физичкотехничког обезбеђења.
Капитални пројекат - Пројекат гасификације, топлификације и
електрификације унутрашњих јединица
Опис пројекта:
На економској класификацији 5129, планирана су средства у износу од
10.000.000 динара, за набавку опреме и радове на топлотним и електричним
инсталацијама; еклектроразводним ормарима и уградњу мерних уређаја за
испоруку топлотне енергије у Централи Београд и унутрашњим јединицама
Управе. У циљу преласка са система грејања на дрва и угаљ, на систем грејања
на електричну енергију, планирана је набавка опреме и радова на топлотним
инсталацијама, односно уградњи електрокотлова. Овим би се оствариле и
значајне уштеде, јер је процењена вредност набавке опреме приближна цени
енергената током једне грејне сезоне, односно искључила би се потреба за
набавком енергената (угаљ и дрва), као и за ангажовањем лица која су стручно
оспособљена за рад на топлотим инсталацијама – котловима и обавезном
контролом те опреме.
Циљеви пројекта: уштеда енергије, смањен утицај котларница на дрво и угаљ
на животну средину и повећана сигурност и безбедност објеката.
Капитални пројекат - Унапређење аутоматизације пословних
процеса
Опис пројекта:
На економској класификацији 5151, планирана средства у износу од
125.760.000 динара за куповину: Datawarehouse + BI- Пословно извештавање
(софтвер), софтверских компоненти за Систем за извршење буџета, софтвера
за бекапирање, софтвера за анализу перформанси апликативних и Database
сервера, лиценце за виртуализацију, софтвера за корелацију логова, софтвера
за ДМЗ зону, MQ лиценци и контролу интернета.
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опоравак система у случају непредвиђених ситуација.
На економској класификацији 5122, планирана су и средства за
набавку канцеларијског намештаја (радни столови, столице, покретне касете,
ормани, архивске полице и др.), као и за суфинансирање за набавку опреме по
ИПА пројекту - Реформа јавне управе, у износу од 13.857.000 динара.
На овој економској класификацији планирана је и набавка
квалификованог електронског сертификата за коришћење Портала Централног
регистра обавезног социјалног осигурања у износу од 150.000 динара.
ГЛАВА 16.4 - УПРАВА ЗА ДУВАН
Законом о дувану образована је Управа за дуван, као орган управе у
саставу Министарства финансија.
Управа је образована са задатком да утврђује испуњеност услова и
издаје дозволе за производњу, обраду и промет дувана, увоз и извоз дувана;
издаје дозволе за промет дуванских производа; утврђује испуњеност услова за
производе других произвођача; прати стање на тржишту у производњи, обради
и промету дувана и дуванских производа и обавља друге послове везане за
регистре, евиденционе листе и евиденције произвођача и обрађивача дувана,
произвођача дуванских производа; трговаца на велико дуванских производа,
увозника и извозника дувана, као и регистар дуванских призвода.
У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне
делатности Управе, поред средстава која су опредељена за расходе за
запослене, велики део средстава опредељен је за расходе за коришћење роба
и услуга и то:
У оквиру економске класификације 421, опредељена су средства за
енергетске услуге (услуге електричне енергије), комуналне услуге (услуге
водовода и канализације, заштите имовине), услуге комуникација (телефона,
интернета), као и за трошкове осигурања.
Средства на економској класификацији 423, опредељена су за
компјутерске услуге (електронске услуге „Paragraf Lex” и Службеног гласника),
услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,
репрезентације.
Средства у оквиру економске класификације 425, односе се на текуће
поправке и одржавање опреме.
У оквиру економске класификације 426, опредељена су средства за
административни материјал и материјал за образовање и усавршавање
запослених.
ГЛАВА 16.5 - УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
образована је Управа за спречавање прања новца, као орган управе у саставу
Министарства финансија. Управа за спречавање прања новца је финансијскообавештајна служба Републике Србије која, у складу са законом обавља
следеће послове: прима и доставља надлежним државним органима податке и
информације о трансакцијама и лицима за које постоји сумња да се ради о
прању новца, учествује у изради листе показатеља (индикатора) за
препознавање
сумњивих
трансакција,
обављање
билатералне
и
мултилатералне сарадње, размену података на бази реципроцитета у области
откривања и спречавања прања новца. Податке и информације прикупљене у
вези са неким лицем или трансакцијом за које постоји сумња да се ради о
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управи, Министарству унутрашњих послова, тужилаштвима, судовима и другим
органима, у циљу предузимања мера из њихове надлежности.
У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне
делатности Управе, поред средстава која су опредељена за расходе за
запослене, велики део средстава опредељен је за расходе за коришћење роба
и услуга и то:
У оквиру економске класификације 421, опредељена су средства за
трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне
услуге, услуге комуникација (телефона, интернета), трошкове осигурања
(осигурање запослених и возила Управе) и закупа имовине и опреме.
У оквиру економске класификације 422, опредељена су средства за
службена путовања у земљи и иностранству.
Средства на економској класификацији 423, опредељена су за
административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и
усавршавања запослених, услуге информисања, репрезентација и остале
услуге.
Средства у оквиру економске класификације 425, односе се на текуће
поправке и одржавање рачунарске, електронске и фотографске опреме, као и
за поправку возила Управе.
У оквиру економске класификације 426, опредељена су средства за
административни материјал, материјал за образовање и усавршавање
запослених, материјал за саобраћај и регистрацију возила.
Средства на економској класификацији 512, опредељена су за набавку
рачунарске, електронске, фотографске и опреме за комуникацију.
Средства у оквиру економске класификације 515, намењена су за
развој информационих технологија (одржавање софтвера).
ГЛАВА 16.6 - УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ
Законом о слободним зонама образована је Управа за слободне зоне,
као управа у саставу Министарства финансија, за обављање послова државне
управе из области слободних зона.
Управа за слободне зоне обавља послове који се односе на
спровођење националне политике развоја зона у циљу повећања прилива
директних инвестиција и упослености радне снаге, разматрање захтева за
давање сагласности за одређивање подручја зона и своја мишљења о томе
доставља министарству надлежном за послове финансија, сарадњу са
Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза – СИЕПА, Привредном
комором Србије, као и са страним институцијама и стручњацима из области
зона, пружање стручне помоћи инвеститирома о улагању у зоне, управљање
зонама, као и у развоју њихових програма у зонама, промоцију инвестирања и
пословања у зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних
могућности у складу са планом и програмом усвојеним од стране министарства
надлежног за послове финансија и СИЕПА, обавештавање инвеститора о
повољностима за улагача и др.
У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне
делатности Управе, поред средстава која су опредељена за расходе за
запослене, велики део средстава опредељен је за расходе за коришћење роба
и услуга и то:
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трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге комуникација (телефона,
интернета) као и за трошкове осигурања (осигурање запослених и возила
Управе).
У оквиру економске класификације 422, опредељена су средства за
службена путовања у иностранство ради промоције слободних зона страним
инвеститорима.
Средства на економској класификацији 423, опредељена су за услуге
образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге,
репрезентација и остале услуге.
Средства у оквиру економске класификације 425, односе се на текуће
поправке и одржавање рачунарске и административне опреме.
У оквиру економске класификације 426, опредељена су средства за
административни материјал, материјал за образовање и усавршавање
запослених, материјал за саобраћај и регистрацију возила.
ГЛАВА 16.7 - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Законом о јавном дугу образована је Управа за јавни дуг, као орган
управе у саставу Министарства финансија. Управа обавља послове који се
односе на: праћење преговора о задуживању, државне хартије од вредности,
управљање приливима по основу јавног дуга, смањење ризика, праћење и
анализирање стања и промена на домаћим и иностраним финансијским
тржиштима, припремање стратегије за управљање јавним дугом, праћење
задуживања локалне власти, праћење задуживања правних лица када се тражи
гаранција, вођење евиденција и рачуноводствених послова о јавном дугу и
финансијско извештавање, управљање финансијским информационим
системом, предлагање забране учествовања у куповини државних хартија од
вредности на примарном тржишту и обављање других послова, у складу са
законом.
Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови. У оквиру опредељених средстава за
финансирање редовне делатности Управе, поред средстава која су
опредељена за расходе за запослене, опредељена су и средства за
коришћење роба и услуга, и то за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге
по уговору, текуће поправке и одржавање (рефундација трошкова Управи за
трезор), материјал и расходе за основна средства - машине и опрема (набавка
рачунара, штампача, намештаја и др.), као и средства за набавку софтвера за
сервисирање јавног дуга и набавку лиценци.
Функција 170 - Трансакције јавног дуга, средства ове функције се
односе на отплате камата и главница по основу директног унутрашњег и
спољног дуга, отплату камата и главница по основу издатих гаранција, као и
отплате пратећих трошкова задуживања.
РАЗДЕО 17- МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Министарство спољних послова обавља послове који се односе на:
извршење, у оквиру својих надлежности, утврђене спољне политике РС; прати
стање и развој међународних односа као и билатералне сарадње са другим
државама; учествује у закључивању и примени међународних уговора; обавља
дипломатске, конзуларне и друге стручне послове; штити интересе РС; њених
држављана и правних лица у иностранству; предузима мере ради заштите и
обезбеђивања, поштовања политичких, верских, културних и других права
припадника народа РС који живе у другим државама, предузима мере ради
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научним установама у циљу унапређења спољне политике РС, припрема
учешће представника РС на међународним конференцијама или преговорима
за закључивање међународних уговора и обавља друге послове из области
иностраних послова које одреди Влада РС.
Функција: 110-ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И
ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ
Програм: 0301-Унапређење укупне позиције Републике Србије у
међународној заједници
Сврха програма:
Креирање афирмативне представе о Републици Србији у свету, кроз
активности дипломатије.
Опис програма:
Унапређење укупних односа РС са другим државама; Јачање позиције РС у
међународној заједници; Јачање сарадње, међусобног поверења и
комуникације са институцијама ЕУ у циљу европске интеграције РС,
законодавне активности, предлагање подзаконских аката и доношење интерних
аката и сви послови за извршавање надлежности и делокруга.
Циљ програма:
1. Постигнути билатерални споразуми и повећање инвестиција у
Републици Србији
Индикатори:
Број постигнутих билатералних споразума
Пројекат: 0001-Координација и спровођење утврђене политике у области
спољних послова
Сврха пројекта:
Подршка спољним политикама и дипломатским активностима
Опис пројекта:
Министарство спољних послова прати стање и развој међународних односа,
као и билатералне сарадње са другим државама, учествује у закључивању и
примени међународних уговора, припрема учешће представника РС на
међународним конференцијама или преговорима за закључивање
међународних уговора, организује сарадњу са научним установама, у циљу
унапређења спољне политике РС.
Циљеви пројекта:
1. Размењене посете на високом/највишем нивоу
Индикатор:
Број посета на високом/највишем нивоу
2. Унапређење рада министарства и побољшање услова рада запослених
Индикатор:
Обнова телефонске централе
3. Очување историјског значаја зграде МСП
Индикатори:
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Пројекат: 0002-Контрибуције међународним организацијама
Сврха пројекта:
Заштита интереса и унапређење положаја Републике Србије на основу
чланства у међународним организацијама, телима и програмима.
Опис пројекта:
Праћење споразума и уредно измиривање чланарина - контрибуција за
финансирање међународних организација и њихових тела и програма у којима
учествује.
Циљ пројекта:
1. Сачувати и унапредити чланство у међународним организацијама
Индикатор:
Чланство у међународним организацијама
Пројекат: 0003-Подршка организацији председавања ОЕБС-ом
Сврха пројекта:
Обезбеђење организационих, кадровских и техничких претпоставки и
предузимање свих других неопходних активности у вези са председавањем
Републике Србије ОЕБС-ом у 2015. години.
Опис пројекта:
МСП од 2014. године почиње са припремама за председавања РС ОЕБС-ом
2015. године, као и интензивирању процеса европских интеграција земље. Цео
процес председавања одвија се у трогодишњем циклусу који обухвата учешће у
Тројци ОЕБС (година која претходи председавању - 2014, година председавања
- 2015 и година након председавања - 2016.) и захтева добро координиран и
темељан приступ уз обезбеђивање људских и материјалних ресурса. Крајем
2015. године, одржаће се Министарска конференција ОЕБС-а у Београду.
Циљ пројекта:
1. Обезбедити одговарајуће услове и безбедност за организовање
конференције у Београду
Индикатори:
Обезбеђени услови за организовање конференције у Београду
ГЛАВА 17.1 - ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА
Послови из надлежности и делокруга Министарства спољних послова
који се врше у иностранству, обављaју се преко мреже ДКП РС, коју чине
амбасаде, мисије, генерални конзулати, конзулати, КИЦ, а предвиђа се и
отварање дипломатских канцеларија. Тренутно мрежу чине 98 ДКП, а у 2014.
години планира се отварање амбасада у Саудијској Арабији, Катару и Гани, као
и 5 дипломатских канцеларија (Каракас, Сантијаго, Лима, Ханој, Пном Пен). У
оквиру надлежности МСП – ДКП, потребно је имати у виду нове активности у
вези са постојећим чланством у међународним организацијама, и
интензивирање европских интеграција.
Функција: 113-СПОЉНИ ПОСЛОВИ
Програм: 0302-Функционисање и унапређење постојеће дипломатске
мреже
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Обезбеђење средстава за финансирање рада свих ДКП РС, економично
коришћење и управљање опремом и средствима и успешно председавање
Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу.
Опис програма:
Обезбеђење средстава за финансирања функција и надлежности ДКП РС
Циљ програма:
1. Закључени споразуми и инвестиције у Србију
Индикатори:
Број споразума
Пројекат: 0001-Подршка функционисању дипломатске мреже
Сврха пројекта:
Обезбеђење средстава за финансирање рада постојећих и нових ДКП РС.
Опис пројекта:
Обезбеђење средстава за лична примања упућених на рад у ДКП у
иностранству и друге расходе за запослене и ангажована лица, трошкове
коришћења услуга и роба и издатке за основна средства, у циљу извршавања
надлежности ДКП.
Циљ пројекта:
1. Функционисање постојећих ДКП и обезбеђење услова за рад нових ДКП
Индикатори:
Број ДКП
Пројекат: 0002-Закуп и одржавање објеката ДКП-а
Сврха пројекта:
Економично коришћење и управљање објектима који се закупљују за потребе
ДКП РС.
Опис пројекта:
За потребе функционисања ДКП у земљама у којим РС нема имовину за ове
намене, врши се закуп пословног простора и резиденција, уз претходну
сагласност Владе РС. ДКП имају обавезу да врше текуће поправке и
одржавање тих објеката.
Циљ пројекта:
1. Смањење трошкова закупа и одржавања
Индикатори:
Годишњи трошкови
Пројекат: 0003-Председавање Републике Србије ОЕБС-ом
Сврха пројекта:
Обезбеђење организационих, кадровских и техничких претпоставки и
предузимање свих других неопходних активности у вези са председавањем
Републике Србије ОЕБС-ом у 2015. години.
Опис пројекта:

- 365 Одлуком Министарског савета ОЕБС, РС је добила председавање том
организацијом у 2015. години. Цео процес се одвија у трогодишњем циклусу
који обухвата учешће у Тројци ОЕБС (година која претходи председавању 2014, година председавања - 2015 и година након председавања - 2016.) и
захтева добро координиран и темељан приступ уз обезбеђивање људских и
материјалних ресурса. Крајем 2015. године одржаће се Министарска
конференција ОЕБС у Београда.
Циљ пројекта:
1. Обезбедити одговарајуће услове и безбедност за конференцију у
Београду
Индикатори:
Обезбеђење услова за организовање конференције и успешно председавање
РС
Пројекат: 0004-Обнова возног парка за потребе ДКП-а
Сврха пројекта:
Обезбедити модеран и економичан возни парк у ДКП РС
Опис пројекта:
Обнављање возног парка, смањење трошкова одржавања и потрошње горива.
Постојеће стање возног парка у ДКП је следеће: Просечна старост возила је 9
година, при чему је 9 возила старије од 20 година, а најстарије има 28 година.
Просечна потрошња горива на 100 км износи 12 литара, а 17 возила није у
возном стању и покренут је поступак њиховог расходовања.
Циљ пројекта:
1. Смањење просечне старости возила
Индикатори:
Просечна старост возила
РАЗДЕО 18 - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Министарство одбране обавља послове државне управе који се
односе на: политику одбране и стратегијско планирање (стратегијски преглед
одбране, стратегија одбране, планови и програми развоја система одбране и
војна доктрина); међународну сарадњу у области одбране и војне сарадње;
планирање и припремање мобилизације грађана, државних органа, привредних
друштава, других правних лица и Војске Србије за извршавање задатака у
ванредном стању, стању непосредне ратне опасности и ратном стању; израду
аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за рад грађана,
државних органа, привредних друштава и других правних лица и за употребу
Војске Србије и других снага одбране у ванредном стању, стању непосредне
ратне опасности и ратном стању; војну обавезу, радну обавезу и материјалну
обавезу; службу осматрања и обавештавања; организовање веза и крипто
заштите за потребе државних органа и Војске Србије; усклађивање
организације веза и информативних и телекомуникационих система у
Републици Србији за потребе одбране; уређивање и припремање територије
Републике Србије за потребе одбране; истраживање, развој, производњу и
промет наоружања и војне опреме; опремање и наоружавање Војске Србије и
других снага одбране; безбедност значајну за одбрану; војно школство;
научноистраживачки рад значајан за одбрану; статусна и друга питања
професионалних припадника Војске Србије, као и друге послове који су
одређени законом којим се уређује одбрана и другим законима.
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доприносе и друга примања која припадник Војске остварује према Правилнику
о платама, као накнаде трошкова према прописима у Војсци (накнаде због
одвојеног живота од породице, накнаде дела трошкова за закуп стана, накнада
за селидбене трошкове, накнада за време школовања, накнаде за трошкове
превоза и др.).
У оквиру групе конта 42 која се односе на расходе за коришћење
роба и услуга, највећи део чине: трошкови материјала (економска
класификација 426) у оквиру којих су средства планирана за набавке
неопходних прехрамбених производа, енергената, одеће, обуће, потрошног
материјала, погонских средстава, опреме за припаднике Војске Србије који се
упућују у мултинационалне операције, лекова и санитетског потрошног
материјала за потребе рада војноздравствених установа и лечење цивилних и
војних осигураника.
Средства за сталне трошкове (економска класификација 421),
планирана су за услуге платног и поштанског промета, комуналне услуге,
набавку различитих врста енергената, плаћање трошкова осигурања, закуп
имовине и опреме, канцеларијског и складишног простора, стамбеног простора
за представнике у међународним организацијама, будући да Република Србија
нема у свим земљама пријема станове у својини.
Средства за трошкове путовања (економска класификација 422),
највећим делом се односе на трошкове службених путовања у земљи за
јединице и установе Војске Србије, накнаду за опште дежурство, путне
трошкове војника на добровољном служењу војног рока, дневнице за
стражарску службу, дневнице за услове живота у касарнама и др.
Средства за службена путовања у иностранству планира су за потребе
превоза, смештаја, дневница и путног осигурања за припаднике Министарства
одбране и Војске Србије, затим за извршавање функционалних задатака ван
места службовања 24 изасланстава одбране у иностранству и њихова
путовања из једног места у друго место у оквиру државе пријема, за потребе
ангажовања капацитета Војске Србије у мултинационалним операцијама, за
исплату трошкова извиђања зоне мултинационалне операције пре упућивања
учесника и др.
Средства за услуге по уговору (економска класификација 423),
планирана су највећим делом за услуге образовања и усавршавања
запослених и то за реализацију планираних активности по Плану школовања и
усавршавања кадра у Министарству одбране и Војсци Србији у 2014. години у
земљи и иностранству, реализацију VII циклуса гарнизоних курсева енглеског
језика у ВС, исплату новчаних примања војника на добровољном служењу
војног рока, исплату кандидата на селективној обуци за професионалне војнике,
исплату резервног састава по плану обуке, новчаних примања ученика и кадета
који се школују у Војној гимназији, Војној академији и Медицинском факултету
ВМА, новчаних примања кадета који се школују у иностранству и војничке
плате.
Средства за специјализоване услуге (економска класификација 424),
планирана су за: пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта,
медицинске услуге (за плаћање медицинских услуга војницима на
добровољном одслужењу војног рока, за трошкове лечења у Цивилним
здравственим установама). Највећи износ средстава на овој економској
класификацији планиран је за плаћање накнаде за извршавање посебних
задатака у Копненој зони безбедности, за реализацију задатака
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трајно складиштење радиоактивног отпада насталог у току ових радова, за
исплату услуга из домена обавештајно-оперативног рада у вези са
овлашћењима из члана 25. Закона о Војнобезбедносној агенцији и
Вонообавештајној агенцији, по посебној методологији прописаној одлуком
министра одбране, која је поверљивог карактера.
Средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката
(економска класификација 4251), планирана су за потребе јединица и установа
Војске Србије и то за: одржавање и припрему термоенергетских постројења и
инсталација за нову грејну сезону, набавку материјала, резервних делова и
услуге за одржавање објеката и уређаја, набавку материјала и услуга, за
одржавање инсталације водовода, канализације и електро инсталација, радова
и услуга на хитним интервенцијама на објектима и инсталацијама, закуп радне
снаге за рад у котларницама, молерско - фарбарске радове и друге поправке.
За текуће поправке и одржавање опреме (економска класификација
4252),
планирана су средства за: одржавање УбС (контролно техничка гађања;
испитивање хемијске стабилности барута; генерални ремонт муниције КТП
ракета из надлежности КоВ и ВиПВО; делаборација и уништавање УбС и
остали радови за потребе ВС.
Средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
(економска класификација 464), планирана су за исплату накнаде дела
трошкова за становање корисника војних пензија.
Средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета (економска
класификација 472), планирана су за исплату помоћи пoрoдицама
прoфeсиoнaлних припaдникa Вojскe, уплату доприноса за продужено пензијско
осигурање брачног друга професионалног војника премештеног по потреби
службе и накнаду због престанка запослења, за исплату накнаде за случај
смрти, трошкова школовања детета погинулог војног лица.
Капитални пројекат - Изградња и капитално одржавање објеката
Војске Србије
Опис пројекта:
Планирана су средства на економској класификацији 511 из извора 01 и 09 у
укупном износу од 894.000.000 динара, од чега 394.000.000 динара из извора
01, а 500.000.000 динара из извора 09. На економској класификацији 5112
планирана су средства у износу од 315.000.000 динара из извора 01, а
намењена су за реконструкцију пумпне станице и спољне водоводне мреже на
аеродрому ,,Батајницаˮ, санацију и реконструкцију спољне водоводне мреже у
касарни ,,Топчидерˮ, наставак изградње стамбеног објекта О24, ламеле са 81
станом и 1 ПП на локацији II МЗ Бежанијска коса и наставак изградње
стамбеног објекта О25, ламеле са 79 станова и 1 ПП на локацији II МЗ
Бежанијска коса. Средства на економској класификацији 5113 из извора 01 у
износу од 19.000.000 динара планирана су за санацију и реконструкцију спољне
водоводне мреже у касарни ,,Топчидерˮ, док су средства на економској
класификацији 5114 из извора 01 у укупном износу од 60.000.000 динара
планирана за израду идејног и главног пројекта за складишни објекат и
изградњу истог у касарни ,,Мија Станимировићˮ у Нишу и изградњу складишног
комплекса и пратеће инфраструктуре у Ск УбС ,,Боговођаˮ.
Поред средстава за капитални пројекат, на економској класификацији
5112 планирана су средства из извора 13, а на економској класификацији 5113
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одржавању зграде у којој је смештен Центар за усавршавање кадрова
обавештајне службе, као и за инвестиционо одржавање зграде у којој је
смештен Инспекторат одбране.
Капитални пројекат - Опремање Војске Србије
Опис пројекта:
Планирана су средства на економским класификацијама 5121, 5122, 5123, 5124,
5125, 5126, 5127 и 5129 из извора 01 у укупном износу од 1.522.000.000 динара.
Средства су планирана за набавку тегљача и полуприколица за потребе Војске
Србије, рачунарске и биротехничке опреме, опреме за пољопривреду у циљу
попуне са неопходним средствима за извођење пољопривредних радова,
опреме и средстава за заштиту животне средине у циљу попуне јединица и
установа Војске Србије неопходним средствима за очување здравља људи и
квалитета окружења, за набавку медицинске опреме за потребе нуклеарне
медицине и медицинске и лабораторијске опреме за војномедицинске центре,
за опремање Војнотехничког института лабораторијском опремом, за измирење
обавеза за набавку радио уређаја од предузећа ,,Пупинˮ, за измирење обавеза
за набављене метке 125 мм, за измирење обавеза за набавку опреме за
модернизацију хеликоптера и авиона, за измирење обавеза за набавку уређаја
за ометање експлозивних направа и за набавку радионичке и ремонтне опреме,
машина и алата за потребе радионичких капацитета на свим нивоима техничког
одржавања у Министарству одбране и Војсци Србије, док су за ове намене из
извора 09 планирана средства у укупном износу од 800.000.000 динара.
Поред средстава за капиталне пројекте, на економској класификацији
5127 планирана су средства из извора 13 и на економској класификацији 5151
из извора 01 за набавку компјутерског софтвера, кључева, лиценци и
документације за потребе тактичког носиоца за информационе технологије.
Средства на функцији 220 – цивилна одбрана су планирана за
финансирање учешћа припадника МО и ВС у случајевима ванредних
ситуација.
РАЗДЕО 19 - МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе обавља
послове државне управе који се односе на: регионални развој; анализу
расположивих ресурса и потенцијала за локални, регионални и национални
развој; методологију за мерење степена развијености локалних самоуправа и
региона; координисање и усмеравање активности које подстичу регионални
развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и смањење регионалних
разлика; унапређење привредног амбијента на локалном и регионалном нивоу;
подстицање међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне
сарадње; систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; пружање
помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног
економског развоја; подстицање и координацију сарадње јединица локалне
самоуправе, невладиног сектора, привредних субјеката и државних органа од
интереса за развој локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама
локалне самоуправе у обезбеђивању законитости рада; стручно усавршавање
запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне односе у
јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну
организацију Републике Србије; обезбеђивање материјалних и других услова за
развој и промоцију локалних самоуправа и региона, као и друге послове
одређене законом.
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послове државне управе који се односе и на: стварање услова за приступ и
реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из
средстава предприступних фондова Европске уније, донација и других облика
развојне помоћи; планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката
из области локалног и регионалног развоја и пројеката од интереса за
Републику Србију, као и друге послове одређене законом.
Министарство за регионални развој и локалну самоуправу обавља
послове државне управе који се односе и на: реализацију инфраструктурних
пројеката од регионалног и локалног значаја који се финансирају или
кофинансирају средствима Републике Србије, донацијама, из средстава
предприступних фондова Европске уније и међународних зајмова; изградњу
пословне и комуналне инфраструктуре; систем, развој и унапређење пројеката;
стратешко планирање, иницирање и спровођење пројеката; надзор и
вредновање развојних пројеката; имплементацију и фазно праћење
реализације пројеката; сарадњу и координацију са органима аутономних
покрајина и органима општина, градова и градских општина у реализацији
инфраструктурних пројеката; међупројектну координацију; мерење ефеката и
оцену успешности пројеката; успостављање базе података неопходне за
праћење пројеката, као и друге послове одређене законом.
На основу законом утврђених надлежности, Министарство регионалог
развоја и локалне самоуправе, наведене послове и активности обавља у оквиру
неколико функционалних целина, и то: функција 110 - Извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; функција 140 Основно истраживање, функција 411 - Општи економски и комерцијални
послови и функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти.
Функција 411 - Општи економски и комерцијални послови
Капитални пројекат - М1.11 Крагујевац – Баточина
Опис пројекта:
Планирана су средства у укупном износу од 1.257.363.620 динара, од чега на
економској класификацији 551 планиран је износ од 762.921.437 динара
искључиво за измирење преосталих уговорних обавеза, док је износ од
494.442.183 динара планиран на економској класификацији 511. Осим
средстава за измирење уговорних обавеза планираних на економској
класификацији 5112 у износу од 114.031.772 динара и економској
класификацији 5114 у износу од 11.810.411 динара, средства су планирана за
наставак извођења радова, на изградњи преосталих 5км (деоница од км
0+000.00 до км 5+000.00), и то: 310.000.000 динара на економској
класификацији 5112 за извођење радова и 8.600.000 динара на економској
класификацји 5114 за услугу стручног надзора над извођењем радова.
Средстава у износу од 50.000.000 динара планирана су на економској
класификацији 5114 за претходна испитивања за израду документације за
најповољније решење везе комплекса фабрике аутомобила ФАС са државним
путем I реда М1.11. Реализацијом овог пројекта проширује се профил
постојећег пута са две коловозне траке на четири коловозне траке са
разделним појасом, што омогућава повећање рачунске брзине и задовољава
потребе високог саобраћајног оптерећења. У 2014. и 2015. години планира се
наставак реализације и завршетак пројекта изградње прве А фазе државног
пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11.
Циљ пројекта је повезивање Крагујевца са Коридором 10, а тиме и побољшање
економске моћи Региона Шумадије и Западне Србије.
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Опис пројекта:
На економској класификацији 5112 планирана су средства за извођење радова
у износу од 50.000.000 динара, док су на економској класификацији 5114
планирана средства за услуге стручног надзора у износу од 500.000 динара.
Путни правац Ниш - Јабучко равниште повезује Стару планину са Коридором
10, повезујући општине Сврљиг и Књажевац. У оквиру путног правца од
Сврљига до Јањског моста, за деоницу од Сврљига до Калне у дужини од 27км
израђен је Главни пројекат и у 2014. и 2015. годину планира се извођење
радова на рехабилитацији деонице Јаловик извор - Кална у дужини од 2,5км
проширењем профила постојећег пута на 6,6м.
Циљ пројекта је повећање саобраћајне доступности туристичког центра
„Јабучко равниште” на Старој планини.
Капитални пројекат - Брза саобраћајница I Б реда број 13 Нови Сад
– Рума
Опис пројекта:
На економској класификацији 5114 планирана су средстава у износу од
200.000.000 динара. Иницијало пројектно - техничко решење трасе брзе
саобраћајнице IБ реда број 13 Нови Сад - Рума, показало је одређене
недостатке и немогућност почетка реализације, услед неслагања планске и
пројектнo - техничке документације и стационаже. Израда пројектно - техничке
документације представља предуслов за почетак изградње предметне деонице.
Пројекат ће се реализовати у периоду од две године, у сарадњи са АП
Војводина. Након завршетка I фазе израде пројектно-техничке документације,
крајем 2014. године, биће дефинисана инвестициона вредност изградње
деонице брзе саобраћајнице IБ реда број 13 Нови Сад – Рума. Основни
проблеми саобраћаја на третираним деловима пута М21 у постојећем стању, с
обзиром на достигнуте саобраћајне токове, испољавају се кроз: изразито низак
ниво безбедности саобраћаја са великим учешћем најтежих саобраћајних
незгода са смртним случајевима; појаву уских грла са аспекта практичног
капацитета на знатном делу ових путних праваца, посебно на пролазу преко
Фрушке Горе и кроз Ириг; мале брзине, пре свега на пролазу преко Фрушке
Горе и кроз Ириг; повећане трошкове експлоатације возила и трошкове
времена проведеног на путу путника и робе; угрожавање животне средине
изазване буком и аерозагађењем на пролазима преко Фрушке Горе и кроз Ириг.
Циљеви пројекта: израђена неопходна пројектно-техничка документација за
изградњу пута.
Поред средстава за капиталне пројекте на економској класификацији
5112 планирана су средстава у износу од 88.345.711 динара и на економској
класификацији 5114 у износу од 15.000.000 динара, за Мере подршке развоју
регионалне инфраструктуре и то за: 1) реконструкцију и доградњу постојећег
пословног објекта - „Зграда старог официрског дома” у мултифункционални
центар, град Ниш (преостале уговорне обавезе); 2) Изградња регионалних
центара за ванредне ситуације у Ужицу, Врању и Зајечару; 3) Изградњу
вреловода топле потрошне воде и реконструкцију инсталација у подстаници
опште болнице Ђорђе Јовановић у Зрењанину; 4) Изградњу постројења за
грејање санитарне воде сунчевом енергијом у оквиру комплекса Опште
болнице Кикинда.
На економској класификацији 5112 планирана су средства у износу од
466.522.000 динара, за подршку развоја пословних зона и реализацију других
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инвестиција,
На економској класификацији 5112 на извору 11, планирана су
средства зајма Европске инвестиционе банке у износу од 1.115.218.000 динара,
за Мере унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно.
Део средстава у износу од 910.223.000 динара намењен је за Меру унапређења
локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно. Део средстава у
износу од 204.995.000 динара намењен је за Програм подршке унапређења
локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно, распоред и
коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту Владе.
Министарство реализује Програм за развој општинске и регионалне
инфраструктуре у сарадњи са Европском инвестиционом банком и јединицама
локалне самоуправе у складу са Законом о потврђивању Финансијског уговора
између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску
и регионалну инфраструктуру”, у области саобраћајне инфраструктуре,
образовања, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите и туризма.
Реализација Кредита у износу од 75 милиона евра подразумева национално
учешће (из буџета Републике Србије, буџета јединица локалних самоуправа и
других извора финансирања), за све године реализације Програма односно
средства кредита не смеју да пређу 50% вредности свих пројеката. Очекивани
ефекти Програма су подршка друштвено-економском развоју општина и
градова у Србији и подизање квалитета живота грађана у областима
убухваћеним Програмом.
На економској класификацији 5511, планирана су средства за преузете
уговорне обавезе и завршетак пројеката Националног инвестиционог плана, у
износу од 1.600.983.000 динара, од чега је 922.444.000 динара планирано на
извору 01, док је 678.539.000 динара планирано на извору 11.
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по
посебном акту Владе.
Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти
На економској класификацији 4249, планирана су средства у износу од
300.000.000 динара, за финансирање Националне агенције за регионални
развој и то за: 1) текуће пословање Националне агенције за регионални развој,
2) Реализацију програма који су од значаја за регионални развој; 3) Програм
унапређења институционалне инфраструктуре-стандардизовани сет услуга; 4)
припрему стратешких докумената (стратегије и акциони планови) на
регионалном нивоу и остале специјализовне услуге (истраживања за
ажурирање социо-економских профила на годишњем нивоу и регионални
SWOT).
На економској класификацији 4511, планирана су средства у износу
од 30.000.000 динара за реализацију Програма кофинансирања пројеката
регионалних развојних агенција и Програма подизања регионалне
конкурентности.
Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по
посебном акту Владе.
На економској класификацији 4631, планирана су средства у износу од
40.000.000 динара за кофинансирање пројеката јединица локалне самоуправе и
градских општина и суфинансирање чланарина јединица локалне самоуправе
за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција у складу са
Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за

- 372 обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека
рока на који је издата.
РАЗДЕО 20 – МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Законом о министарствима утврђено је да Министарство привреде,
обавља послове државне управе који се односе на: привреду и привредни
развој; положај и повезивање привредних друштава и других облика
организовања за обављање делатности; подстицање развоја и структурно
прилагођавање привреде; утврђивање политике и стратегије привредног
развоја; предлагање мера и праћење спровођења економске политике за
привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и координацију
послова који се односе на инвестиције; координацију рада јавне агенције
надлежне за промоцију извоза и подстицање инвестиција; мере економске
политике за развој занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва и
др. Такође, Министарство привреде обавља послове државне управе који се
односе и на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање
развоја туризма и комплементарних делатности; међународну сарадњу из
области туризма; развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког
простора и туристичких дестинација од значаја за туризам и друге послове
одређене законом.
На функцији 410 – Општи економски и комерцијални послови по
питању рада, на групи конта 41 планирана су средства за расходе за запослене
(плате, социјални доприноси, социјална давања, накнаде трошкова за
запослене, и награде и остали посебни расходи).
У оквиру групе конта 42 која се односе на расходе за коришћење роба
и услуга, највећи део средстава планиран је за финансирање Агенције за
приватизацију, Агенције за страна улагања и промоцију извоза и за
стандардизовани сет услуга за мала и средња предузећа ( економска
класификација 4249 - остале специјализоване услуге).
На економској класификацији 454, средства су планирана за
реализацију Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција
која укључује низ активности које Република Србија предузима у циљу
омогућавања бржег привредног раста путем повећаног прилива директних
инвестиција и за реализацију Уговора о заједничком инвестиционом улагању,
који је закључен између Fiat Group Automobiles S.p.A, Торино, Италија и
Република Србија и Протокола између ФИАТ аутомобили Србија д.о.о. и
Републике Србије, а у вези са додатним запошљавањем од најмање 600, а
највише 1.400 нових запослених.
На економској класификацији 621, средства су планирана за откуп
потраживања по основу радног односа у предузећима у поступку приватизације,
учешће у капиталу финансијских инситутиција које се баве кредитним
пословима и пословима издавања гаранција и учешће у капиталу привредних
субјеката.
На функцији 473, на економској класификацији 451, средства су
планирана за за субвенције Туристичкој организацији Србије и субвенције
Тврђава Голубачки град д.о.о.
Капитални пројекат - Изградња туристичке инфраструктуре и
супраструктуре у туристичким центрима
Опис пројекта:
На економској класификацији 5129, планирана су средства у износу од
947.014.445 динара за набавку машина и опреме у планинским скијашким
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05 Број: 401-1062/2013 од 12.02.2013. године и Закључком Владе 05 Број: 4016162/2013 од 19.07.2013. године. Објекти се граде за потребе ЈП „Скијалишта
Србије”, које је корисник и Инвеститор у складу са Законом о планирању и
изградњи, на чије име гласи грађевинска дозвола и које обезбеђује вршење
надзора над извођењем радова. Постојећа инсталација жичаре је стара,
подложна сталним кваровима и застојима у раду који изискују повећане
трошкове одржавања и негативно утичу на имиџ и услове у ски центру
Копаоник, што је био разлог за покретање потпројекта ,,Реконструкција жичаре
Крчмар у ски центру Копаоникˮ.
Циљеви пројекта су: подизање нивоа и квалитета услуге, повећан број
корисника, као и њихова безбедност и сигурност и смањење трошкова
одржавања старе инсталације.
Реализација потпројекта ,,Изградња нове шестоседне жичаре у ски центру
Копаоник (Гвоздац)ˮ, допринела би даљем развоју ски центра Копаоник.
Заменом постојећег ски лифта типа сидро шестоседном жичаром отвара се
могућност експлоатације пратећих новопланираних ски стаза тешке категорије
и изградњу пратећих објеката на том делу планине.
Циљ пројекта је повећање разноврсности понуде у ски центру Копаоник.
За потпројекат ,,Изградња летњих и дечијих садржаја у ски центрима Копаоник,
Стара планина и Златиборˮ, у току је прибављање решења о одобрењу за
извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи.
Циљ пројекта је унапређење понуда ски центра у летњем периоду.
ГЛАВА 20.1 - ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу
Министарства привреде, обавља стручне послове и послове државне управе
који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне
јединице; еталоне; мерила; као и друге послове који су одређени законом којим
се уређује метрологија и другим законима.
У структури планираних средстава за ову дирекцију, највећи део чине
средства за расходе за запослене (група конта 41) где су планирана средства
за плате, социјалне доприносе, социјална давања, накнаде трошкова за
запослене и награде и остали посебни расходи.
На групи конта 42 коришћење роба и услуга планирана су средства
која су неопходна за извршавање послова и задатака из надлежности
Дирекције. Такође, у оквиру ове групе конта планирана су и средства за
обавезу учешћа Дирекције у реализацији Пројеката “EMPIR” - Европски
метролошки програм за иновације и истраживања.
Вредност пројекта је 1.400.000 ЕУР-а, планирано трајање пројекта је
седам година. Пројекат се финансира средствима Европске комисије (700.000
Еура) и средствима Републике Србије – Дирекција за мере и драгоцене метале
(700.000 Еура). Дирекција је у обавези да обезбеди динарску противвредност за
100.000 ЕУР-а на годишњем нивоу наредних седам година. Циљ пројекта је
укључивање Дирекције за мере и драгоцене метале у Европске метролошке
програме развоја и иновације у области метрологије, обезбеђење оптималног
развоја уз коришћење интелектуалних капацитета са циљем развијања нових
вештина и иновација базираних на истраживањима и развоју. Очекивани
резултати су: укључивање у Европске метролошке програме развоја и
иновације; изградња капацитета Дирекције за мере и драгоцене метале, као
Националног метролошког института Србије кроз добро обучене и креативне
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техникама и технологијама; иновације у привреди, које се базирају на развоју
мерила и мерењима која су подршка развоју и подизању конкурентности, а
нарочито за области као што су индустрија, енергетика, здравство, безбедност
хране, заштита животне средине и климатске промене, развој и примена
стандарда и сл.
Средства планирана на економској класификацији 512, планирана су
највећим делом за набавку лабораторијске опреме, као и мерних и контролних
инструмената без којих Дирекција не би могла да обавља основну делатност и
за учешће у реализацији Пројеката „EMPIR”.
ГЛАВА 20.2 - УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
Делатност Института за стандардизацију Србије утврђена је Законом о
стандардизацији, Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Института
за стандардизацију Србије и Статутом. Према тим документима, Институт за
стандардизацију Србије доноси, развија, преиспитује, мења, допуњава и
повлачи српске стандарде и сродне документе; обезбеђује усаглашеност
српских стандарда и сродних докумената са европским и међународним
стандардима и сродним документима; води регистар српских стандарда и
сродних докумената у свим фазама развоја; учествује у изради и
преиспитивању европских и међународних стандарда и сродних докумената
које доносе европске и међународне организације за стандардизацију у
областима за које постоје потребе и интереси Републике Србије, а за које се
очекује преиспитивање или доношење српских стандарда и сродних
докумената; сарађује са европским и међународним организацијама за
стандардизацију и националним телима за стандардизацију земаља
потписница одговарајућих споразума из области стандардизације; обавља и
друге послове из области стандардизације у складу са законом, актом о
оснивању и Статутом.
У структури расхода чије се финансирње планира из средстава буџета,
највећи део чине расходи за плате и социјалне доприносе за запослене и
расходи за текуће донације међународним организацијама (економска
класификација 4621).
Остали расходи и издаци финансирају се из сопствених прихода,
остварених продајом српских стандарда, сродних докумената и других
публикација, наплатом услуге које пружа Институт и из других извора у складу
са законом.
Из сопствених прихода највећим делом се планира финансирање
расхода за сталне трошкове (економска класификација 421) и расхода за услуге
по уговору, економска класификација 423 и то: накнада за коришћење права
умножавања међународних и европских стандарда, као и националних
стандарда других земаља (Немачке, Велике Британије, Русије и др.), ради
продаје корисницима у нашој земљи; ангажовање спољних сарадника, као и
предавача на семинарима које организује Институт и др.
ГЛАВА 20.3 – УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Акредитационо тело Србије је једино у Републици Србији коме је се
Законом о акредитацији поверено обављање послова акредитације. Сходно
Закону о акредитацији, АТС обавља следеће послове: утврђује компетентност
тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања,
еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система
менаџмента и сертификације особа; утврђује компетентност за обављање
других послова оцењивања усаглашености у складу са посебним законом;
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српским, међународним и европским стандардима и документима
међународних организација за акредитацију; води јавни регистар
акредитованих тела за оцењивање усаглашености; учествује у раду
међународних и европских организација за акредитацију; организује и спроводи
обуку оцењивача у области акредитације; организује семинаре и курсеве и
врши промоцију значаја и улоге акредитације; обавља и друге послове у складу
са законом, оснивачким актом и Статутом.
АТС акредитује лабораторије за испитивање, лабораторије за
еталонирање, медицинске лабораторије, контролна тела, сертификациона тела
за производе, сертификациона тела за системе менаџмента и сертификациона
тела за сертификацију особа.
Чланом 13. Закона о акредитацији регулисано је да се средства за рад
АТС-а обезбеђују: наплатом трошкова акредитације; из буџета Републике
Србије и других извора, у складу са законом.
У структури расхода чије се финансирње планира из средстава буџета,
највећи део чине расходи на економској класификације 423 који се односе на на
стручне услуге за ангажовање регистрованих оцењивача - техничких експерата
на пословима оцењивања за потребе акредитације. То су лица, која су прошла
обуку, односно квалификацију, стално запослена у својим организацијама, а
које АТС ангажује за обављање одређених послова оцењивања према
областима оцењивања усаглашености.
У оквиру економске класификације 462, планирана су средства за
међународне чланарине АТС-а. Сходно Закону о акредитацији, АТС заступа
интересе наше земље у међународним организацијама за акредитацију и
учествује у раду њихових, техничких комитета и поткомитета, као и других
радних тела.
АТС је потписник ЕА MLA споразума за области акредитације, ILAC
MRA споразума за области испитивања, еталонирања и контролисања и IAF
MLA споразума за сертификацију производа по којима има обавезу плаћања
чланарине.
РАЗДЕО 21– МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
Законом о министарствима образовано је Министарство саобраћаја,
које обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног
и ваздушног саобраћаја који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног
система, реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре,
унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт, уређење и
безбедност техничко-технолошког система саобраћаја, облигационе и својинско
правне односе, инспекцијски надзор, стратегију развоја саобраћаја, планове
развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију
превоза, издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и
инфраструктуру, хомологацију возила, опреме и делова возила, организовање
финансијске и техничке контроле, међународне послове у области саобраћаја,
стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга
министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова
Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, мере за подстицање
истраживања и развоја у области саобраћаја, као и друге послове одређене
законом.
На економској класификацији 4221, опредељују се средства за потребе
саобраћајне инспекције и осталих запослених који по природи посла имају
потребу за излазак на терен. На економској класификацији 4222, предвиђена су

- 376 средства за учествовање представника Министарства саобраћаја на
међународним конференцијама и стручним скуповима међународних
саобраћајних организација (ОТИФ, СЕЕТО, ИТФ, УНЕЦЕ), мултилатералним и
билатералним међудржавним или међуресорним састанцима.
На економској класификацији 4232, планирана су средства у износу од
13.460.000 динара, за одржавање апликативног софтвера ИДЗМТ и Некст-биз;
износ од 16.685.000 динара на економској класификацији 4234 опредељен је за
услуге штампања књига уписника овлашћења о оспособљености чланова
посаде поморских бродова, образаца пловидбених дозвола, уверења за
управљање чамцима и бродских сведочанстава за потребе Сектора за водни
саобраћај, међународних дозвола за превоз путника и ствари, уверења за
обављање међународног друмског превоза путника и ствари, изводе из
уверења и дневнике путовања за потребе Сектора за друмски транспорт; на
економској класификацији 4235, средства у износу од 8.850.000 динара
планирана су за исплату накнада за ангажовање стручних лица ван радног
односа у Министарству саобраћаја за обављени рад у посебним стручним
комисијама (2.000.000 динара), 3 посебна саветника министра (5.500.000
динара), 5 ангажованих лица по основу Уговора о набавци услуга на које се не
примењује Закон о јавним набавкама (800.000 динара) и ангажовање
спољашњег експерта за потребе рада на пројекту у оквиру Дунавске стратегије
(550.000 динара). Из средстава донације Европске комисије планирано је
плаћање стручних услуга контроле ревизора за остварене трошкове корисника
бесповратних средстава у износу од 6.600.000 динара.
У оквиру економске класификације 4511, износ од 12.600.000.000
динара намењен је за АД „Железнице Србијеˮ, а распоред и коришћење
средстава вршиће се по посебном акту Владе.
У оквиру економске класификације 4512, износ од 630.000.000 динара
планиран је за учешће АД „Железнице Србијеˮ у кредиту који ће се користити за
испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у
складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије
и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади
Републике Србије.
У оквиру економске класификације 4512, износ од 5.000.000.000
динара планиран је за ЈП „Путеви Србијеˮ за следеће намене: репрограм дуга
путарима из претходних година, отплату кредита према пословним банкама,
летње и зимско одржавање путева и мостова итд., а распоред и коришћење
средстава вршиће се по посебном акту Владе.
У оквиру економске класификације 4512 планирана су средства у
износу од 2.400.000.000 динара, за Јавно предузеће „Путеви Србије”, за
одржавање путне мреже.
У оквиру економске класификације 4512, средства у износу од
300.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви Србијеˮ за учешће Републике
Србије у 2014. години у Пројекту рехабилитације путева и унапређења
безбедности саобраћаја. Пројекат ће бити финансиран од стране Европске
банке за обнову и развој (EBRD) у износу од 100 милиона ЕУР, Европске
инвестиционе банке (EIB) у износу од 100 милиона ЕУР и Светске банке (СБ) у
износу од 100 милиона УСД (73.8 милиона ЕУР). Циљ Пројекта рехабилитације
путева и унапређења безбедности саобраћаја је да побољша услове и
безбедност националнe мреже путева за кориснике путева пружањем подршке
у имплементацији прве фазе Програма рехабилитације националне путне
мреже.
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намењен је за „Коридоре Србијеˮ д.о.о. У оквиру економске класификације
4512, износ од 180.000.000 динара планиран је за „Коридори Србијеˮ д.о.о. за
услугу стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763,
Београд – Јужни Јадран, Сектор II: Љиг – Пожега.
У оквиру економске класификације 4511, износ од 20.000.000 динара
намењен је Агенцију за управљање лукама,
а распоред и коришћење
средстава вршиће се по посебном акту Владе.
У оквиру економске класификације 4511, износ од 1.700.000 динара
планиран је за финансирање Обавезе Јавног Превоза, а распоред и
коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе.
Средства за измиривање обавеза по основу чланства у Међународним
организацијама, телима и програмима, а које су у надлежности Министарства
саобраћаја, планирана су на економској класификацији 4621, односе се, пре
свега, на: чланство у ИМО - Међународној поморској организацији; чланство у
Међувладиној организацији за међународне превозе железницом (ОТИФ);
чланство Републике Србије у Споразуму о фондацијској сарадњи
„Трансевропска железницаˮ Економске комисије УН за Европу - ТЕР Пројекат;
чланство у СEETO -Транспортној опсерваторији за Југоисточну Европу;
чланство у Међувладиној организацији Међународног транспортног форума;
чланство у Организацији међународног цивилног ваздухопловства (ИКАО);
чланство у Европској конференцији цивилног ваздухопловства.
Средства на економској класификацији 4631,
опредељују се за
територију АП Војводина на основу Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине и за финансирање пројеката локалне путне
инфраструктуре.
На економској класификацији 4831, планирана су средства у износу од
228.000.000 динара, за измирење обавеза извођачима радова по принудним
наплатама на основу извршних судских пресуда. Пресуде се односе на
неизмирене уговорне обавезе за пројекте који су се реализовали на територији
АП Војводина средствима Националног инвестиционог плана.
Капитални пројекат - Изградња моста Земун-Борча са припадајућим
саобраћајницама
Опис пројекта:
У оквиру економске класификације 5112, опредељују се средства у износу од
882.970.000 динара на име учешћа Републике Србије у наведеном пројекту, у
складу са Законом о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног
купца за Пројекат мост Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама.
Средства у оквиру економске класификације 5114, намењена су за услугу
стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са
припадајућим саобраћајницама, у износу од 160.000.000 динара.
Циљ пројекта: изградња Северне Тангенте и моста Земун-Борча, има за циљ
да се најкраћим и најбржим путем повеже Јужни Банат са путним Коридором 10
и северним и западним деловима Београда уз истовремено растерећење
централне зоне Београда и Панчевачког мостa од транзитног и циљног
саобраћаја, као и да омогући развој Београда на левој обали Дунава.
Капитални пројекат - Коридор X-извођење радова на изградњи
леве траке аутопута Е-75 од граничног прелаза „Хоргошˮ до Новог Сада
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У оквиру економске класификације 551, опредељују се средства за капитални
пројекат који је започет 2010. године у износу од 389.515.000 динара. Коридор X
је најкраћа друмска веза између Европе и Азије. У 2014. години, средства се
опредељују за завршетак пројекта и измирење уговорних обавеза, у складу са
Уговором о грађењу - извођење радова на изградњи леве траке аутопута Е -75
од граничног прелаза „Хоргошˮ до Новог Сада и деонице гранични прелаз
„Келебијаˮ - петља до петље „Суботица Југˮ.
Капитални пројекат - Коридор XI - извођење радова на изградњи
аутопута Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница: Уб-Лајковац km 40+645.28
до km 53+139.91
Опис пројекта:
У оквиру економске класификације 551, планирају се средства за капитални
пројекат који је започет 2010. године у износу од 1.561.113.000 динара. Деоница
Уб-Лајковац, дужине Л=12,5км, део је будућег аутопута Е-763, који повезује
Београд, односно аутопут Е-75 са границом Црне Горе и Јужним Јадраном, што
је најкраћа веза Београда са западном Србијом, Црном Гором, а преко луке Бар
и са Јужном Италијом, и поморским лукама Јадрана и Средоземља. У 2014.
години, средства су намењена за завршетак пројекта и измирење уговорних
обавеза, у складу са Уговором о грађењу - извођење радова на изградњи
аутопута Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Уб-Лајковац.
Циљеви пројекта су: растерећење саобраћаја на најфреквентнијој деоници
магистралног пута од Београда до Чачка, смањење време путовања и убрзање
проток људи и робе.
Планирана средства за капиталне пројекте у оквиру економске класификације
551 намењена су за извођење радова и услуге стручног надзора над
извођењем радова.
ГЛАВА 21.1 - УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА
ПЛОВИДБУ
Законом о министарствима, Управа за утврђивање способности бродова
за пловидбу налази се у саставу Министарства саобраћаја. У складу са
Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Управа за утврђивање
способности бродова за пловидбу врши следеће послове: утврђивање
конструкционе и техничке способности бродова за пловидбу, сигурност и
надзор над израдом њихових уређаја, машина, опреме и материјала који служе
за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, безбедност
и здравље на раду чланова посаде и других лица на бродовима и спречавање
загађивања унутрашњих вода са бродова; утврђивање конструкционе и
техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање са
брода; утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које
брод користи за коришћење услуга РИС-а; баждарење бродова; издавање
бродовима исправа за чије је издавање законом овлашћена Управа.
Функција 450 – Саобраћај
На економској класификацији 4216, планирају се расходи за закуп
простора у Апатину, Новом Саду и Новом Београду.
На економској класификацији 4221, планирају се расходи за трошкове
службених путовања у земљи, ради контролних прегледа пловних објеката. На
економској класификацији 4222, планирају се расходи за трошкове службених
путовања у иностранство, ради обавезног присуства на конференцијама

- 379 међународних организација ИМО, ЦЦНР, ОТНК, УНЕЦЕ, Дунавска комисија и
ИСО - Међународна организација за стандардизацију.
На економској класификацији 4233, планирана су средства за
стручно оспособљавање проверивача према захтевима стандарда СРПС ИСО
9001, за обуке контролора заваривања и стручне обуке запослених, ради
упознавања нових технологија и прописа из области опреме под притиском,
уређаја за руковање теретом, испитивање материјала и заварених спојева без
разарања, као и сертификацију по завршеним обукама.
На економској класификацији 4249, планирају се расходи за
сертификацију ИСО 9001, акредитацију ИСО/ИЕЦ 17020, као и калибрацију
мерне опреме која се користи приликом прегледа пловних објеката.
На економској класификацији 5121, планирају се расходи за
набавку једног дизел возила средње класе, ради обнове возног парка.
ГЛАВА 21.2 - УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
Законом о транспорту опасног терета основана је Управа за транспорт
опасног терета, са својством правног лица, као орган управе у саставу
Министарства саобраћаја, надлежна за обављање извршних и са њима
повезаних инспекцијских и стручних послова у области транспорта опасног
терета, за чији рад се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.
У оквиру економске класификације 4234, средства ће се користити за
штампање 2.000 АДР сертификата неопходних за обављање друмског
транспорта опасног терета и 300 АДН сертификата потребних за обављање
транспорта опасног терета унутрашњим пловним путевима, као и за услуге
објављивања конкурса за попуњавање слободних радних места по
систематизацији.
На економској класификацији 5121, планирана су средства за набавку,
путем лизинга, 4 возила за потребе инспекцијског надзора транспорта опасног
терета.
ГЛАВА 21.3 ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
Изменом Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
Републике Србије, Дирекција за водне путеве се образује као орган управе у
саставу Министарства саобраћаја и обавља стручне послове на водним
путевима на којима је прописан међународни или међудржавни режим
пловидбе, а који се односе на: одржавање габарита водних путева у складу са
прописаним категоријама, међународним стандардима и препорукама; израду,
постављање и одржавање знакова за регулисање пловидбе; стални обилазак и
контролу стања водних путева и објеката безбедности пловидбе; вршење
хидрографских мерења и формирање извештаја, елабората и обавештења о
стању и тенденцијама на основу тако добијених података; израду пројектне
документације из области безбедности пловидбе и регулисања речних токова;
давање сагласности за изградњу хидрограђевинских и других објеката који могу
имати утицај на безбедност пловидбе; успостављање и развој речних
информационих сервиса; обезбеђење техничке исправности пловила и опреме
која се користи за рад у оквиру сектора, као и друге послове одређене законом.
У својој надлежности Дирекција за водне путеве има водне путеве на: 588 км
реке Дунав, 211 км реке Сава, 164 км реке Тиса.
Функција 450 – Саобраћај
На економској класификацији 4212 планирају се средства за трошкове
електричне енергије за надзорништва у Новом Саду, Апатину, Тителу,

- 380 Костолцу, базу Макиш и управну зграду у Француској 9. На економској
класификацији 4214 планирају се средства за трошкове за радио уређаје за
коришћење радио фреквенција, за радио станице и антене. На економској
класификацији 4216 планирају се средства за закуп просторија за РИС опрему,
базне станице и антене, ВИП, Скуштина станара Нови Сад, Дунавка Кладово,
Доњи Милановац, Лепенски Вир и Кузмин, услугу чувања и складиштења РИС
опреме у Великом Градишту.
На економској класификацији 4235, планирају се расходи за услуге
одржавања Речног информационог сервиса (РИС). РИС је концепт усаглашених
телекомуникационих услуга и информационих система за подршку унутрашњој
пловидби и њену везу према осталим видовима саобраћаја, који обухвата
системе за лоцирање и праћење бродова, приказ електронских навигационих
карата, пружање информација о пловном путу, као и друге услуге. РИС је
осмишљен као отворен систем доступан свим заинтересованим корисницима
унутрашњих пловних путева. Такође, на економској класификацији 4235,
планирају се средства за ангажовања лица по уговорима о привременим и
повременим пословима за 5 извршиоца и 1 по уговору о допунском раду,
стручне услуге за обавезне основне, редовне и контролне прегледе пловила.
На економској класификацији 4239 планирају се средства за услуге
обезбеђења, уговорене услуге чувања РИС опреме у Брњици, као и остале
опште услуге везане за РИС.
На економској класификацији 4264, планирају се средства за набавку
дизел горива за пловне објекте и горива за службена возила, уље и мазива. На
економској класификацији 4269 планирају се средства за потрошни материјал,
резервне делове за пловне објекте, алат и ситан инвентар, остали материјал за
посебне намене, филтере за пловне објекте, електроматеријал, пуцвал,
електроде, брусно камење, боје и лакови, дрвени материјал, челични и
алуминијумски материјал, хидраулична црева, материјали за моторну опрему,
семеринг, дихтунг, лежајеве, електричне спојнице, акумулаторе за пловила и
возила, челичну ужад, сајле, тенде, појасеве за спасавање, ПП апарати, КМ
ознаке, и стубове за обалске знаке.
На економској класификацији 5128, планирају се средства за набавку
несветлећих бова, соларних навигационих лампи, сидрених ланаца и радарских
рефлектора.
РАЗДЕО 22 - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА
Министарство грађевинарства и урбанизма обавља послове државне
управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам;
утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и
стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности;
послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма,
грађевине и инспекцијског надзора над објектима комуналне инфраструктуре и
обављање комуналних делатности, као и друге послове одређене законом.
Министарство грађевинарства и урбанизма обавља послове државне
управе који се односе и на инфраструктурне пројекте од посебног значаја у
области нискоградње.
Функција 620 - Развој заједнице
На економској класификацији 421, планирају се расходи за комуналне
услуге, услуге комуникација, закуп пословног простора и осигурање запослених.
Трошкови за комуналне услуге се односе на пословне просторије Министарства
у улици Краља Милутина 10а, где је измештен Сектор за урбанистичко и
просторно планирање и становање, а закуп пословног простора на економској

- 381 класификацији 4215, односи се на Масарикову број 5, где је измештен део
Секретаријата - финансијска служба и за ту намену планирана су средства у
износу од 7.000.000 динара.
На економској класификацији 422, планирају се расходи за дневнице и
путне трошкове и остале трошкове путовања запослених у Министарству, који
по природи посла имају обавезу за излазак на терен, учешће у раду комисија
које се одржавају ван седишта Министарства, за три државна секретара и два
помоћника министра. Трошкови путовања у иностранство планирани су за
запослене у Министарству, који ће учествовати на међународним
конференцијама и стручним скуповима и другим скуповима на којима се
остварују контакти са ино-партнерима, неопходни зa ангажовање грађевинских
предузећа на извођењу инвестиционих радова у иностранству, као и
обезбеђивање страних улагања у нашој земљи.
На економској класификацији 4235, планирана су средства за следеће
услуге и активности: ангажовање стручних лица архитектонске, грађевинске,
електро, машинске, правне и економске струке за рад у комисијама за стручну
контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику(укупно 4
ревизионе комисије); комисије за утврђивање испуњености услова за израду
техничке документације и грађење објеката које по Закону о планирању и
изградњи формира министар надлежан за послове грађевинарства и
урбанизма, а чији трошкови рада падају на терет инвеститора, плате
специјалних саветника. За услуге Саветника (међународне стручне
консултанте) за израду друге фазе тендерске документације, као и израду
модела уговора за давање у концесију дела аутопута Е-763, Београд-Пожега
планирана су средства у износу од 90.000.000 динара.
На економској класификацији 4514, планирана су средства за
финансирање послова из надлежности Републичке агенције за становање.
На економској класификацији 463, опредељују се средства за:
су/финансирање израде урбанистичких планова у износу од 35.100.000 динара,
као подршка јединицама локалне самоуправе. Средства у износу од 20.000.000
динара, намењена за рушење бесправно изграђених објеката и средства у
висини од 144.900.000 намењена су за финансирање пројеката из Програма
локалне комуналне инфраструктуре.
Капитални пројекат - Изградња аутопута Београд-Пожега
(Обреновац-Љиг)
Опис пројекта:
Пројекат је подељен на две деонице Обреновац-Уб и Лајковац-Љиг, укупне
дужине Л=50,21км. Рок за реализацију овог пројекта је 37 месеци од чега је 3
месеца планирано за припремне радове, а 34 месеца за њихово извођење. На
економској класификацији 5112, планирана су средства из буџета у износу од
2.970.000.000 динара на име учешћа Републике Србије у складу са Уговором о
зајму за повлашћеног купца између Владе Републике Србије и кинеске ExportImport банке. Средства на економској класификацији 5114 у износу од
90.000.000 динара намењена су за услугу стручног надзора над извођењем
радова на изградњи аутопута Обреновац-Љиг.
Циљ пројекта: изгрaдњa oвe дeoницe Кoридoрa 11 имa зa циљ eкoнoмски рaст и
пoвeћaњe зaпoслeнoсти у грaвитaциoнoм пoдручjу; скрaћeњe врeмeнa
путoвaњa и смaњeњe трaнспoртних трoшкoвa, кao и пoвeћaњe бeзбeднoсти
сaoбрaћaja.

- 382 Капитални пројекат - Изградња моста преко реке Дрине на
локацији Братунац - Љубовија
Опис пројекта:
На економској класификацији 5112, опредељена су средства у износу од
210.000.000 динара за изградњу, а на економској класификацији 5114, средства
у износу од 3.000.000 динара за услугу стручног надзора над извођењем радова
на изградњи моста Братунац - Љубовија, а на основу Споразума са Републиком
Српском.
Циљ пројекта: изгрaдњa мoстa, кao вeзe измeђу мaгистрaлнoг путa M-19 и
рeгиoнaлнoг путa Р-454 у Рeпублици Српскoj и мaгистрaлнoг путa M-19.1 у
Рeпублици Србиjи имa зa циљ бoљу кoмуникaциoну вeзу измeђу приврeдa
Рeпубликe Српскe и Србиje.
Средства у износу од 170.000.000 динара опредељена су за наставак и
завршетак су/финансирања пројеката одобрених на основу Закона о
подстицању грађевинске индустрије у условима економске кризе.
Наекономској класификацији 5114, планирана су средства у износу од
15.000.000 динара за израду пројектно-техничке документације: породичне
стамбене објектеу духу традиционалног наслеђа, школе, вртиће и друге јавне
објекте.
У оквиру свих наведених активности спроведена је једино активност
расписивања конкурса за избор идејних архитектонских решења „Српска
традиционална кућаˮ, што је само први корак у прибављању техничке
документације за породичне стамбене објекте. Наставак ових активности
уследио би током 2014. године.
РАЗДЕО 23 - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
У складу са Законом о министарствима, Министарство правде и
државне управе обавља послове државне управе који се односе на: кривично
законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима;
облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима, изузев управног
спора; организацију и рад правосудних органа и органа за прекршаје;
вештачење; извршење санкција; амнестију и помиловање; екстрадицију;
прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и
других добара заштићених међународним правом; доношење решења о
предаји окривљених лица Међународном трибуналу за кривично гоњење лица
одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године, а на основу правноснажних и
извршних судских одлука; адвокатуру и друге правосудне професије; Судску
стражу; статистику и аналитику рада правосудних органа, избор и статусна
питања носилаца правосудних функција; стручно усавршавање запослених у
правосудним органима и органима за прекршаје; међународну правну помоћ;
припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука
Уставног суда, као и друге послове одређене законом.
У надлежности овог министарства је и обављање послова који се
односе на заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права
и извршавање пресуда Европског суда за људска права. Сектор за заступање
Републике Србије пред Европским судом за људска права у оквиру своје
надлежности обавља послове који се односе на: остваривање комуникације
између Републике Србије и Еврoпског суда за људска права, ради заступања
Републике Србије пред судом; припрему поднесака у поступцима пред
Европским судомза људска права у ситуацији где је Република Србија страна
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давање једностраних декларација; одлучивање о томе у којим ће случајевима
Србија интервенисати пред судом; превођење и припрему за објављивање
пресуда Европског суда за људска права у поступцима у којима је Република
Србија страна учесница; старање о извршавању пресуда Европског суда за
људска права; припрему извештаја Влади о сарадњи са Европским судом и
кршењу људских права; иницирање усклађивања домаћих прописа са
међународним уговорима и другим међународним правним актима из ове
области.
Финансирање надлежности Сектора за заступање Републике Србије
пред Европским судом за људска права врши се у оквиру функције 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, у оквиру апропријација економских класификација и то:
На економској класификацији 421, у оквиру ове економске
класификације опредељују се средства за трошкове радио-телевизијске
претплате, као и остале непоменуте трошкове.
На економској класификацији 422, у оквиру ове економске
класификације опредељују се средства за трошкове службених путовања у
земљи и трошкове службених путовања у иностранство.
На економској класификацији 423, у оквиру ове економске
класификације опредељују се средства за услуге штампања збирке одлука и
пресуда, услуге превођења, услуге образовања и усавршавања запослених,
ангажовања стручних лица, ангажовања вештака за вештачења и
обезбеђивање потребне литературе.
На економској класификацији 426, у оквиру ове економске
класификације опредељују се средства за трошкове административног
материјала.
На економској класификацији 483, у оквиру ове економске
класификације опредељују се средства за заступање Републике Србије у
предметима који се воде пред Европским судом за људска права у Стразбуру.
Функција: 111-Извршни законодавни органи
Програм: 0601-Државна управа
Сврха програма:
Успостављање ефикасног система државне управе, ради пружања квалитетних
услуга грађанима
Опис програма:
Државна управа обавља послове који се односе на: реформу државне управе;
припрему стратешких докумената из области државне управе; организацију и
рад министарстава и посебних организација, доношење и учешће у припреми
закона и других прописа из области система државне управе, стручно
усавршавање запослених у државним органима и државне стручне испите;
давање сагласности на садржину и изглед печата; учешће у припреми и
праћење реализације пројеката из делокруга Сектора матичне књиге; исплату
отпремнина због одласка у пензију; и друге послове који се односе на област
државне управе и матичних књига
Циљ програма:
Ефикасан рад државне управе
Индикатор: Смањење броја притужби грађана за 5%

- 384 У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:



Администрација



Отпремнине



Стручни испити



Евиденције и регистри



Управниинспекторат

Пројекат: 0001-Администрација
Сврха пројекта:
Успешно функционисање органа и извршавање свих законских надлежности
Опис пројекта:
Активности усмерене на обезбеђење услова за уредно и успешно
функционисање органа. Ради се о административној и техничкој подршци за
извршавање разноврсних надлежности органа које се међусобно преплићу.
Циљ пројекта:
Успешно функционисање органа и извршавање свих законских
надлежности
Пројекат: 0002-Отпремнине
Сврха пројекта:
Заштита права државних службеника и намештеника
Опис пројекта:
Пројекат се односи на регулисање права из радног односа за запослене у
државној управи.
Циљ пројекта:
Остварена права из радног односа
Индикатoр: Број исплаћених отпремнина
Пројекат: 0003-Стручни испити
Сврха пројекта:
Усавршавање запослених у органима државне управе
Опис пројекта:
Програм стручног оспособљавања запослених у систему јавне управе, а у циљу
реализације стратешких докумената и акционих планова; стручно усавршавање
запосленихза припрему извештаја у процесу европских интеграција о
спровођењу реформе државне управе; усавршавање запослених у оквиру
програма општег и посебног програма стручног усавршавања државних
службеника; спровођење програма полагања државног стручног испита за што
већи број државних службеника у органима државне управе и локалне
самоуправе, у складу са законском обавезом; спровођење програма полагања
посебног испита за матичара у складу са законском обавезом за што већи број
државних службеника који раде на пословима матичара, с циљем подизања
нивоа стручности.
Циљ пројекта:
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1. Оспособљеност службеника јавне управе за стручне послове у
органима јавне управе
Индикатори:

1. Број организованих и спроведених државних стручних испита
2. Број кандидата који су из првог пута положили испит и број
кандидата који су изашли на поправни испит
2. Оспособљеност запослених у матичним службама за обављање
поверених послова.
Индикатор:
Број организованих и спроведених посебних стручних испита за матичаре
Пројекат: 0004-Е - евиденције и регистри
Сврха пројекта:
Унапређење евиденција и регистара који су у надлежности Министарства
правде и државне управе и доступнија и побољшана размена матичних
података и приступ бирачким списковима
Опис пројекта:
Програмска активност обухвата активности увођења и ажурирања електронских
матичних евиденција кроз Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка матичних књига; реституцију
матичних књига, ради израде копија матичних књига; увођење и успостављање
свих функционалности неопходних за рад у централном систему за вођење
јединственог бирачког списка, као и посебног бирачког списка (националне
мањине); успостављање јединственог регистра грађана, као предфазу увођења
система Е јавне управе.
Циљеви пројекта:

1. Ефикасан рад органа
извршених услуга

јавне

управе

и

повећан

квалитет

2. Успостављен централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка матичних
књига у електронском облику
Индикатори:
Број матичних служби умрежених у Централни систем
Број издатих докумената ван свог места
Пројекат: 0005-Управни инспекторат
Сврха пројекта:
Надзор над применом закона у државним органима и органима локалне
самоуправе, давање инструкција у циљу јачања институционалног оквира и
капацитета државне управе.
Опис пројекта:
Управни инспекторат обавља послове који се односе на инспекцијски надзор
над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа;
радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе;
општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба,
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државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке
странке и удружења; слободан приступ информацијама од јавног значаја; другe
области утврђенe посебним законoм и друге послове из области управне
инспекције.
Циљ пројекта:
Законит и правилан рад органа јавне управе
Индикатор:
Број обављених инспекцијских надзора и контрола
Функција: 330-Судови
421- Средства се односе на трошкове за накнаде за градско
грађевинко земљиште за правосудне органе, трошкове водовода и
канализације, трошкове грејања, режијске трошкове у објектима који се
припремају за смештај правосудних органа, као и за извршавање обавеза које
су правосудни органи створили, а нису извршили до 31. децембра 2011. године,
за које је Министарство правде и државне управе задужено по Закључку Владе.
423 - Средства су намењена услугама одрживог развоја са
одржавањем пословног софтвера за управљање предметима и садржајима у
судовима (САПС), као и услугама одрживог развоја са одржавањем пословног
софтвера за аутоматизовано вођење предмета у судовима (АВП), одржавање
са елементима даљег успостављања WAN мреже правосуђа Србије,
укључујући јавне бележнике и приватне извршитеље, односно пружање
телекомуникационих услуга, услуга закупа централизованог приступа
Интернету, успостављање и одржавање мејл сервиса запосленима, одржавање
Портала судова, успостављање централне тачке за контакт између пружалаца
ИКТ услуга и корисника на дневној бази, испорука и одржавања мрежне
опреме, основна и напредна ИКТ обука за кориснике, систем интеграције.
483 - Средства на овој економској класификацији планирана су за:
исплату пореза и доприноса по решењу Пореске управе, која се односе на
исплату разлике у зарадама судија која је наплаћена принудним путем на
основу правоснажних пресуда, а порези и доприноси нису плаћени, као и
остале накнаде по извршним решењима судова.
485 - средства су намењена за накнаду материјалне и разне видове
нематеријалне штете, са законском затезном каматом, које ће поднети носиоци
правосудних функција – судије и тужиоци, који су враћени на посао.
Капитални пројекат - Санација и реконструкција Основног суда у
Краљеву
Опис пројекта:
Основни суд у Краљеву је оштећен у у земљотресу 2010. године, стога је
неопходна његова санација и реконструкција како би се довео у првобитно
стање. Средства за овај капитални пројекат планирана су на економској
класификацији 5112 у износу од 70.000.000 динара.
Циљ пројекта је отклањање последица земљотреса у Краљеву
Капитални пројекат - Надоградња и реконструкција објекта
правосудних органа у Лазаревцу
Опис пројекта:
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економској класификацији 5112 у износу од 30.000.000 динара.
Капитални пројекат - Реконструкција и адаптација Прекршајног и
Привредног суда у Шапцу
Опис пројекта:
У оквиру овог капиталног пројекта планирана су средства на економској
класификацији 5113 у износу од 20.000.000 динара за решавање смештајног
проблема.
Капитални пројекат - Реконструкција и адаптација Прекршајног
суда у Београду
Опис пројекта:
За потребе смештаја правосудних органа у Београду планирана су средства у
износу од 25.000.000 динара на економској класификацији 5113.
Капитални пројекат - Унапређење смештајно-техничких услова
рада правосудних органа
Опис пројекта:
Средства на економској класификацији 5113 у износу од 130.000.000 динара
опредељена су за адаптацију пословног простора.
Капитални пројекат - Реконструкција/доградња Апелационог суда у
Крагујевцу
Опис пројекта:
Апелациони суд у Крагујевцу нема сопствену зграду, већ је смештен у истој
згради као и Виши и Основни суд у Крагујевцу, тако да поједине судије
кривичног одељења, одељења за малолетнике, грађанског одељења и
одељења за радне спорове користе просторије Вишег суда у Јагодини,
Краљеву, Новом Пазару, Чачку и Крушевцу. Из тог разлога су средства у оквиру
овог капиталног пројекта планирана из извора 04 у износу од 30.000.000 динара
на економској класификацији 5113 за потребе решавања смештајног проблема
правосудних органа.
Циљ пројекта је обезбеђивање неопходних услова за рад запослених у
Апелационом суду у Крагујевцу.
Капитални пројекат - Реконструкција и адаптација Прекршајног
суда у Ужицу
Опис пројекта:
У оквиру овог капиталног пројекта планирана су средства из извора 04 у износу
од 30.000.000 динара на економској класификацији 5113 за потребе решавања
смештајног проблема правосудних органа.
Капитални пројекат - Набавка, реконструкција и адаптација објекта
за потребе смештаја Прекршајног и Привредног суда у Нишу
Опис пројекта:
У оквиру овог капиталног пројекта планирана су средства из извора 04 у износу
од 80.000.000 динара на економској класификацији 5113.
Капитални пројекат - Набавка, реконструкција и адаптација објекта
за потребе смештаја одељења Првог основног суда у Београду (зграда
Аероинжењеринга )
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За потребе смештаја Првог основног суда у Београду планирана је
реконструкција и адаптација зграде Аероинжeњеринга у Београду. Први
основни суд у Београду је највећи Основни суд у мрежи судова Републике
Србије. Финансирање овог пројекта је планирано је из кредита Комерцијалне
банке, односно средства за овај пројекат планирана су из извора 10 у износу од
450.000.000 динара на економској класификацији 5113.
Капитални пројекат - Реконструкција и адаптација објекта у ул.
Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички институт)
Опис пројекта:
Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији 5113 у
износу од 450.000.000 динара. Реализација овог пројекта ће се финансирати са
извора 11, из кредита Европске инвестиционе банке за реконструкцију и
изградњу објеката за правосуђе. У складу са Законом о потврђивању
финансијског уговора (Унапређење објеката правосудних органа) између
Републике Србије и Европске инвестиционе банке, одобрен је кредит у износу
од 15 милиона евра који подразумева учешће Републике Србије у износу од
50% од вредности свих пројеката.
Циљ пројекта је унапређење правде у Србији кроз изградњу и реконструкцију
зграда правосуђа и повезаних објеката инфраструктуре.
Капитални пројекат - Набавка неопходне опреме за
функционисање правосудних органа
Опис пројекта:
Средства за набавку канцеларијског намештаја, телефона, рачунарске,
безбедносне и друге опреме у оквиру овог капиталног пројекта опредељена су у
износу од 50.000.000 динара на економској класификацији 5122 из извора 01, у
износу од 150.000.000 динара из извора 04, док су из извора 10, из кредита
Комерцијалне банке, опредељена средства у износу од 110.000.000 динара.
Циљ пројекта је повећање ефикасности у раду правосудних органа.
Функција: 360–Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
421 - Средства су планирана за измирења обавеза за коришћење
градског грађевинског земљишта - Топлана Ваљево; изнајмљивање сале на
Правном факултету.
423 - Трошкови намењени за Уговор о делу за преводиоцеекстрадиција, Еуроконтракт превођење; одржавање рачуноводственог
апликативног софтвера - Бит импекс, хостин и одржавање интернет порталаЕфекта и Параграф; трошкови за државне испите и котизације за семинаре;
средства за трошкове објаве огласа - Политика, Службени гласник, услуге
аналитичког електронског прес клипинга и видео клипинга - Нина медиа,
продукција телевизијског програма – Инфобиро.
ГЛАВА 23.1 - УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Делатност и финансирање Управе дефинисани су Законом o
извршењу кривичних санкција и Законом о извршењу казне затвора за кривична
дела организованог криминала.
У свом саставу Управа има заводе и то: 8 казнено - поправних завода,
казнено - поправни завод за малолетнике, казнено - поправни завод за жене,

- 389 васпитно - поправни дом, 17 окружних затвора, специјалну затворску болницу и
центар за обуку запослених.
Основни циљ рада завода је преваспитање и ресоцијализација
осуђених лица. Број запослених у заводима и Управи је око 4.300 лица, а број
лица лишених слободе у 2013. години је око 10.700 лица.
Капацитети завода распоређени су у скоро свим већим градовима у
Србији, а највећи део сконцетрисан је у Казнено - поправном заводу у Сремској
Митровици, Казнено - поправном заводу у Пожаревцу - Забели, Казнено поправном заводу у Нишу и Окружном затвору у Београду.
Заводи су сложени системи у којима се свакодневно одвија живот и
рад лица на издржавању казне и процес њихове ресоцијализације. Снабдевање
завода је веома деликатан и временски неодложив посао, из два основна
разлога:
- смештајни стандард осуђених лица по хуманим критеријумима
достојним човека подразумева максимално ажурно снабдевање храном,
лековима, енергетским и комуналним услугама, хигијеном, медицинским
услугама, опремом, текућим и инвестиционим одржавањем смештајних
капацитета и сл.
- обезбеђење несметаног рада запослених у службама у сврху
постизања максималне безбедности и постизања циља завода подразумева
редовно снабдевање униформама, наоружањем, безбедоносном техником,
опремом, материјалом, инвентаром.
Сходно могућностима, у Управи се врше централизоване набавке
велике вредности за поједине инпуте и та добра се дистрибуирају заводима,
док се део снабдевања врши из самих завода. Управа врши плаћања
централизованих набавки директно из буџета, а остале потребе заводи
финансирају са својих подрачуна код Управе за трезор, као индиректни
буџетски корисници, из трансфера добијених из буџета. У заводима се врши
пољопривредна производња хране и тaко се остварују значајне уштеде, а
истовремено упошљавају осуђена лица.
У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне
делатности Управе, поред средстава која се опредељују за расходе за
запослене, највећи износ средстава опредељује се у оквиру економских
класификација:
421 - у оквиру ове економске класификције, средства су планирана за
трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске, комуналне и услуге
осигурања, као и за закуп имовине и опреме.
У оквиру економске класификције 422, планирана су средства за
трошкове службених путовања у иностранство, трошкове путовања у оквиру
редовног рада, као и за остале трошкове транспорта.
Значајна средства опредељују се и за расходе у оквиру економске
класификације 423, за административне, компјутерске, услуге образовања и
усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за
домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге.
Средства опредељена у оквиру економске класификације 424, односе
се првенствено на пружање медицинских услуга осуђеницима. У складу са
Законом о извршењу кривичних санкција утврђена је обавеза лечења осуђених
лица. У оквиру ове економске класификације планирана су средства и за
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средине, науке, геодетске услуге и остале специјализоване услуге.
У оквиру економске класификације 425, опредељена су средства за
одржавање установа заводских санкција (зграда и објеката), као и за текуће
поправке и одржавање опреме.
Значајна средства се опредељују у оквиру економске класификације
426, за административни материјал, материјал за пољопривреду, за
образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, културу и спорт, за
одржавање хигијене и угоститељство, као и медицински и лабараторијски
материјал.
Опредељена средства на економској класификацији 472, односе се на
обезбеђење средстава за трошковеодласка и доласка из завода, као и за
смештај и исхрану за 10.700 лица, здравствену заштиту у складу са Законом о
извршењу кривичних санкција, који обезбеђује лечење осуђеника о трошку
буџета, хигијену,одећу, обућу и др.
Из извора 01 на економској класификацији 511 планирана су средства
у укупном износу од 197.966.000 динара за капиталне пројекте. У 2014. години у
оквиру приоритетних капиталних пројеката планиране су изградње нових
капацитета превасходно због преоптерећености смештајних капацитета у
систему Управе за извршење кривичних санкција.
Капитални пројекат - Изградња пријемне зграде и реконструкција
,,Цˮ павиљона у Казнено поправном заводу Ниш
Опис пројекта:
Планирана су средства у износу од 55.000.000 динара на економској
класификацији 5113 за замену свих инсталација у оквиру реконструкције ,,Цˮ
павиљона, јер су садашње застареле и представљају ризике за против пожарну
заштиту и поплаве од старе водоводно-канализационе мреже. Такође,
планирана су и средства у износу од 1.100.000 динара на економској
класификацији 5114 за услугу стручног надзора над извођењем радова на
реконструкцији. Планирани почетак изградње пријемне зграде у КПЗ Ниш је
2015. година.
Циљ пројекта је обезбеђење основног стандарда живота и безбедности у КПЗ
Ниш.
Капитални пројекат - Адаптација притвореничких блокова у
Окружном затвору Београд
Опис пројекта:
Планирана је адаптација притвореничких блокова 3.1, 4.1 и 4.2 са оградним
зидом, као и блокова 1.2 и 5.2 у ОЗ Београд, а средства за ове намене
планирана су у износу од 9.000.000 динара на економској класификацији 5112,
36.000.000 динара на економској класификацији 5113 за адаптацију и 2.520.000
динара на економској класификацији 5114 за услугу стручног надзора над
извођењем радова на адаптацији.
Циљ пројекта је обезбеђивање бољих услова за смештај затвореника.
Капитални пројекат - Изградња новог затвора у Панчеву
Опис пројекта:

- 391 Средства за овај капитални пројекат планирана су из извора 01 на економској
класификацији 5114 у износу од 3.500.000 динара као обавеза националног
суфинансирања, као и из извора 11 на економској класификацији 5112 у износу
од 144.000.000 динара. Током 2012. године одобрени су кредити Банке за
развој Савета Европе из којих ће се финансирати пројекат ,,Модернизација
система извршења кривичних санкција и уједначавање са европским
стандардимаˮ, a у оквиру њега планиран је капитални пројекат ,,Изградња новог
затвора у Панчевуˮ за који је одобрен кредит у износу од 18 милиона евра.
Циљ пројекта је растерећење постојећих капацитета кроз изградњу нових, како
би се обезбедили бољи услови за остваривање права лица лишених слободе.
Изградњом затвора у Панчеву обезбедиће се 500 нових места за лица лишена
слободе.
Капитални пројекат - Адаптација болничких блокова у Специјалној
затворској болници
Опис пројекта:
У Специјалној затворској болници у Београду планирана је адаптација
болничких блокова 2.3.2-Е, 2.4.1-Г у 1.4- функционална дијагностика, а средства
за ове намене планирана су на економској класификацији 5113 у износу од
36.000.000 динара за адаптацију и на економској класификацији 5114 у износу
од 2.520.000 динара за услугу стручног надзора над извођењем радова на
адаптацији.
Циљ пројекта је обезбеђење основних права у лечењу и стварање бољих
услова за лечење затвореника.
Капитални пројекат - Изградња новог затвора у Крагујевцу
Опис пројекта:
Средства за овај капитални пројекат планирана су из извора 01 на економској
класификацији 5114 у износу од 3.500.000 динара као обавеза националног
суфинансирања. Почев од 2015. године овај капитални пројекат ће се
финансирати из са извора 11, кредитом Банке за развој Савета Европе који је
одобрен у укупном износу од 17 милиона евра.
Циљ пројекта је растерећење постојећих капацитета кроз изградњу нових, како
би се обезбедили бољи услови за остваривање права лица лишених слободе.
Изградњом затвора у Крагујевцу обезбедиће се 400 нових места за лица
лишена слободе.
Капитални пројекат – Казнено - поправни завод Ћуприја изградња инфраструктуре за постављањем монтажних објеката на Ади
Опис пројекта:
За овај капитални пројекат добијена је локацијска дозвола и урађен је Главни
пројекат, у току је поступак издавања грађевинске дозволе, а средства су
планирана у износу од 7.500.000 динара на економској класификацији 5112 за
изградњу и на економској класификацији 5114 у износу од 150.000 динара за
услугу стручног надзора над извођењем радова.
Капитални пројекат - Казнено - поправни завод Падинска Скела
Опис пројекта:

- 392 Због ограничених капацитета и дотрајалих електро инсталација у КПЗ Падинска
Скела планирана је замена трафо станице, а средства за ове намене
опредељена су на економској класификацији 5112 у износу од 15.000.000
динара и на економској класификацији 5114 у износу од 300.000 динараза
услугу стручног надзора над извођењем радова.
Циљ пројекта је обезбеђивање услова за рад КПЗ Падинска Скела.
Капитални пројекат - Окружни затвор Ужице-реконструкција крова
Опис пројекта:
У оквиру овог пројекта планирана су средства за реконструкцију крова због
дотрајалости кровне конструкције у ОЗ Ужице на економској класификацији
5113 у износу од 9.800.000 динара и на економској класификацији 5114 у износу
од 200.000 динараза услугу стручног надзора над извођењем радова на
реконструкцији крова.
Циљ пројекта је обезбеђивање нормалних услова за затворенике који
издржавају казну у Окружном затвору у Ужицу.
Капитални пројекат - Затварање и рекултивације сметлишта у
Казнено поправни завод Забела
Опис пројекта:
Планирани су радови на затварању и рекултивацији сметлишта у КПЗ Забела,а
средства за те намене планирана су на економској класификацији 5112 у износу
од 5.000.000 динара и на економској класификацији 5114 у иносу од 156.000
динара. Такође, у оквиру овог капиталног пројекта планирана је израда
пројектно-техничке документације за изградњу објекта за пресвлачење страже,
а средства за те намене су опредељена на економској класификацији 5114 у
износу од 720.000 динара.
Капитални пројекат - Изградња нових смештајних капацитета у
оквиру Управи за извршење кривичних санкција
Опис пројекта:
Због ограничених смештајних капацитета и њихове преоптерећености многа
осуђена лица чекају на издржавање своје казне, чиме су обесмишљени напори
полиције и правосудних органа. Пројектовање нових смештајних капацитета је
приоритет у Управи дефинисан и Стратегијом развоја система извршења
кривичних санкција 2013-2020. У складу са овом Стратегијом планирана је
изградња нових смештајних капацитета у оквиру Управе за извршење
кривичних санкција. Средства за ове намене планирана су на економској
класификацији 5114, у износу од 10.000.000 динара.
Циљ пројекта је растерећење постојећих капацитета кроз изградњу нових, како
би се обезбедили бољи услови за остваривање права лица лишених слободе.
Поред средстава за капиталне пројекте на економској класификацији
511, планирана су и средства за адаптацију кухиње у Делиграду у укупном
износу од 2.448.000 динара.
Набавка специјалних возила (,марицаˮ), санитетских возила и возила
за превоз запослених планирана је из извора 01 на економској класификацији
5121. Опремање завода један је од приоритета редовног функционисања ових
специфичних средина. С обзиром на застарелост возног парка у заводима и
велике потребе за безбедносном опремом због недовољних људских
капацитета, заводe је потребно опремити возилима како би могла нормално
функционисати. Специјална возила користе се за спровођење лица лишених

- 393 слободе на суђење и у друге установе и потребно је у овом домену осигурати
континуитет организације рада. Санитетска возила користе се за спровод
осуђених лица до болница и до Специјалне затворске болнице у Београду.
Средства планирана за опрему за заштиту животне средине
опредељена су на економској класификацији 5124, а односе се на куповину
биодиска за пречишћавање отпадних вода у КПЗ Падинска Скела.
Средства за модернизацију медицинске опреме (ултразвучне апарате,
ЕКГ, лабораторијску опрему, опрему за реанимацију итд.) планирана су на
економској класификацији 5125 за медицинску опрему.
На економској класификацији 5126, планирана су средства из извора
04 за набавку опреме за спорт и културу, имајући у виду да се средства
остварена упошљавањем осуђених могу у складу са чланом 22 Закона о
извршавању заводских санкција, искористити за животи стандард осуђених, као
и унапређење основних средстава за рад.
У периоду 2014. – 2016. године, предвиђен је наставак увођења
система видео надзора у Окружним затворима, као и обнављање личне опреме
заштите коју користе стражари (панцири, шлемови, палице, лисице, скенери за
преглед пакета, контра диверзиона врата...), па су за те намене планирана
средства на економској класификацији 5128. Инсталацијом новог система видео
надзора чак на сваких 5 година, добија се исти финансијски ефекат као и
запошљавањем 20 нових стражара. Системом видео надзора добија се много
квалитетнији учинак за безбедност завода.
Средства за трафо станице и дизел агрегате који су врло често
дотрајали, као и котлови за загревање објеката, те расхладни системи и остала
уградна опрема планирана су на економској класификацији 5129.
Расходи за залихе за производњу планирани су на економској
класификацији 5221. С обзиром на то да су заводи велики потрошачи хране,
намештаја, постељне опреме за осуђенике и дугих производа пољопривредне,
металске и дрвне производње, овај вид снабдевања се користи како би се
истовремено постигао циљ укључивања већег броја осуђеника у обуку и
стицање вештина у производним процесима, а истовремено оствариле велике
уштеде у набавци истих инпута. Наиме, уштеде од такве производње остварују
се у вредности од 20% до 30% у односу на тржишну цену која би се постигла у
набавци истих производа. У 2014 години је у оквиру ове позиције планирано да
се произведе намештај и опрема за КПЗ Ваљево, где је 2013. године почела да
се реализује донација Владе Краљевине Норвешке за реконструкцију
смештајних капацитета. Предвиђени износ од 16.269.335 динара за ову намену
представља обавезу суфинансирања српске стране као обавезно учешће у
донацији која се реализује кроз Билатерални програм са Министарством
спољних послова Краљевине Норвешке. Осим тога, оваквим начином
пословања, обезбеђује се редовније снабдевање самих затвора основним
потребама за рад затвора.
ГЛАВА 23.2 - ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела,
основана је Дирекција за управљање одузетом имовином, као посебан орган за
управљање имовином проистеклом из кривичног дела, имовинском користи
прибављеном кривичним делом, имовином датом на име јемства у кривичном
поступку и предметима привремено одузетим у кривичном поступку. Дирекција,
у смислу закона, између осталог, врши стручну процену одузете имовине,
складишти, чува и продаје привремено одузету имовину и води евиденцију о
имовини проистеклој из кривичног дела.
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образовати посебне организационе јединице изван свог седишта.
У структури опредељених средстава за финансирање редовне
делатности у 2014. години, средства се опредељују за сталне трошкове,
трошкове енергената, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкове
осигурања запослених и иста су
распоређена у оквиру економске
класификације 421.
Опредељена средства на економској класификацији 422 , намењена су
за службена путовања у земљи, везано за надзор привремено одузетих
објеката, као и за студијска путовања у иностранство.
Средства за ангажовање стручних лица, коришћење специфичних
услуга, компјутерских и услуга информисања, опредељена су на економској
класификацији 423.
За потребе Дирекције опредељују се и средства неопходна за
реновирање објеката проистеклих из кривичних дела, набавку рачунарске
опреме, као и одржавање возила.
Средства опредељена на економској класификацији 512, намењена су
за набавку нове и замену дотрајале опреме за потребе Дирекције.
ГЛАВА 23.3 - ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА
Законом о судијама и Законом о јавном тужилаштву, утврђено је право
судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца да се стручно усавршавају
и да ће се то право уредити посебним законом, што је и учињено доношењем
Закона о Правосудној академији. Овим законом је предвиђено да похађање
обуке, као и учешће у програмима обуке буде један од критеријума приликом
избора и напредовања судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.
Како би се реализовала права постављена овим законом, потребно је
обезбедити средства за спровођење програма почетне и сталне обуке у
правосуђу и за функционисање Академије.
Такође, у поступку придруживања Србије Европској унији, стварање и
унапређење обуке у правосуђу је један од приоритета који су постављени пред
Србију.
Правосудна Академија је сходно Закону о Правосудној академији
овлашћена да организује почетну и сталну обуку судија и тужилаца. Законом о
Правосудној академији је такође утврђено, да лица која су примљена на
почетну обуку заснивају радни однос у Академији на одређено време и примају
плату у висини 70% плате судије основних судова. Такође, Законом о
Правосудној академији, ментори који раде са полазницима почетне обуке имају
право на исплату накнаде у висини 10% од основне плате судија. Будући да је
Академија јавна институција основана од стране Републике Србије, која
обавља делатности од јавног интереса и има својство правног лица, а која је
надлежна за организацију почетне обуке, на овај начин се успоставља правна
веза између корисника почетне обуке и Академије.
Законом о Правосудној академији предвиђено је да чланови Управног
одбора имају право на накнаду у висини 30% од плате судије основног суда.
Закон уводи категорију сталних предавача у Правосудној акдемији. Обе ове
категорије финансирају се из буџета Академије.
Трошкови путовања односе се на путовања предавача који држе обуку
по основним судовима на територији Републике, а опредељена су на
економској класификацији 422.
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суда), као и издаци за услуге ментора (10% од плате судије основног суда),
опредељена су на економској класификацији 423.
На економској класификацији 426, опредељена су средства за
материјал за саобраћај, административни материјал, за образовање и
усавршавање запослених, за одржавање хигијене и угоститељство, као и
материјал за посебне намене.
Средства на економским класификацијама 512 и 515, опредељена су
за рачунарску опрему, компјутерски софтвер и другу електронску опрему
неопходну за континуирани рад са полазницима.
РАЗДЕО
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МИНИСТАРСТВО
ВОДОПРИВРЕДЕ

ПОЉОПРИВРЕДЕ,
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља
послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја
пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта
пољопривредних производа; билансе пољопривредно-прехрамбених производа
и систем робних резерви основних пољопривредно-прехрамбених производа;
мере тржишно-ценовне политике, структурне политике и земљишне политике у
пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње;
предлагање системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и
прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта;
производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију,
производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и
производа од дувана и прехрамбених производа; контролу квалитета
пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и
безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних
нектара, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола, дувана и производа
од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; стручне
пољопривредне службе; систем тржишних информација у пољопривреди;
производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и садног
материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња;
утврђивање испуњености услова, процену ризика и спровођење мера контроле
везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у
производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама;
очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за
храну и пољопривреду, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из
делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних
фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи;
инспекцијски надзор у области пољопривреде који обављају пољопривредни
инспектори у складу са законом, као и друге послове одређене законом.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и
послове државне управе који се односе и на: управљање пољопривредним
земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог
система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање
средстава за извођење радова и праћење реализације годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Републици
Србији; праћење израде Пољопривредне основе Републике Србије и њено
остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне
самоуправе, као и друге послове одређене законом.
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене,
планирана су средства за плате и додатке запослених, социјалне доприносе на
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трошкова за запослене и награде и остале посебне расходе.
У оквиру групе конта 42 која се односи на коришћење роба и услуга,
највећи део чине услуге по уговору. На овој економској класификацији (423)
планирана су средства за услуге превођења, одржавање софтвера, услуге
образовања и усавршавања запослених, израду и штампање информативног
материјала који је намењен регистрованим пољопривредним газдинствима,
редовно информисање пољопривредне јавности путем медија, ангажовање
лица по уговору за обављање стручних послова, уговарање послова у циљу
унапређења пословне активности у пољопривреди.
Средства за трошкове платног промета, енергетске, комуналне и
услуге комуникација, трошкове осигурања и закупа планирана су на економској
класификацији 421.
Трошкови службених путовања (економска класификација 422)
обухватају трошкове који настају при обављању редовних планских контрола,
контрола примене уредби и испуњености услова за исплату средстава,
планских акцијских контрола инспектора у окрузима ван њиховог седишта и
других ванредних контрола по захтеву министра, трошкове реализације
путовања постављених лица и осталих запослених у циљу информисања
пољопривредне јавности о мерама аграрне политике у пољопривреди,
трошкове путовања у иностранство у циљу унапређења међународне сарадње
у области пољопривреде и трошкове путовања у оквиру редовног рада.
На економској класификацији 424, планирана су средства за подршку
раду инспекцијских служби, а у циљу добијања резултата инспекцијске
контроле везано за исправност хране. Део средстава односи се на услуге које
Министарство користи од стране експерата који су специјализовани за помоћ у
иплементирању и успостављању нових функција у државним установама које
се припремају за акредитацију. Такође, одређен износ средстава планиран је за
обављање поверених послова контроле производње грожђа намењеног за
производњу вина са географским пореклом, контролу производње вина са
географским пореклом и осталих послова у вези географског порекла вина.
Средства за редовно одржавање пословне зграде, опреме и
обављање механичких поправки службених аутомобила и аутомобила
пољопривредне инспекције планирана су на економској класификацији 425.
Средства за канцеларијски материјал, стручну литературу, гориво,
лабораторијско посуђе и материјал за одржавање хигијене планирана су на
економској класификацији 426.
На економској класификацији 451, планирана су средства за исплату
подстицаја и спровођење мера у складу са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју.
Мере подршке су следеће:
- Субвенционисање рада пољопривредних стручних саветодавних
служби У оквиру ове мере основне активности ће се спроводити у циљу
подизања свеопштег знања произвођача у примени одговaрајућих технологија
гајења биљака и животиња, менаџменту производње, стандардима и
регулативама Европске уније. Министарство ће изабрати институције које могу
да пруже захтеване услуге, а реализоваће се кроз: програм праћења одабраних
пољопривредних газдинстава; програме праћења реализације сетве, процеса
производње и жетве ратарских култура; прикупљање и дистрибуцију тржишних
информација за Систем тржишних информација у пољопривреди; саветодавне
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савремених технологија и сортимената, раса, посете произвођачима и друге
саветодавне активности које су усмерене у повећање продуктивности; посебне
пројекте за тренинг тренера у саветодавним службама и спровођење
специфичних тренинга за увођење савремених метода производње и
управљања и организације производње на пољопривредним газдинствима.
Циљ ове мере је унапређење саветодавног рада и унапређење научних и
едукативних активности усмерених ка пољопривредним произвођачима.
Ефекат мере је у повећаном коришћењу саветодавних активности од стране
произвођача, односно примена стручних знања на сам процес производње, што
дугорочно може довести до повећања приноса, а самим тим и до повећања
прихода на газдинству.
- Мере и акције у пољопривреди
Подршка спровођењу специфичних активности има за циљ да
допринесе развоју пољопривредне производње, унапређивању живота сеоског
становништва, развоју социјалних активности у руралним областима, као и
спровођењу специфичних пројеката од суштинског значаја за осавремењавање
пољопривреде. Овај програм представља основу за промовисање
пољопривреде и руралне економије Републике Србије, како на домаћем тако и
на страном тржишту, као и за едукацију руралног, али и целокупног
становништва о питањима везаним за пољопривреду. Такође, обезбедиће се
подстицање активности које ће допринети повећању свести становништва о
значају пољопривреде у Републици Србији.
- У циљу обезбеђења услова за пуну имплементацију Закона о јавним
складиштима за пољопривредне производе, неопходно је обезбедити одређена
средства на име субвенционисања складиштења пољопривредних производа
који се складиште у јавним складиштима. С обзиром да је улазак у систем
јавних складишта на добровољној основи, а интерес државе је да се он
успешно реализује, неопходно је стимулисати пољопривреднике да своју робу
складиште у наведеном систему, чиме се обезбеђује да робу не продају одмах
после жетве/бербе, када су по правилу цене ниже, већ да је продају онда када
процене да је на тржишту за њих најповољнија цена. Ефекат мере очекује се
кроз већи број лиценцираних складишта у систему јавних складишта и
успешном успостављању овог система.
- У 2014. години план је да се одређени износ средстава ангажује
путем посебних подстицаја (конкурсом), кроз мере за подизање свести
појединаца о пољопривреди, иновативне пројекте, као и мотивацију младих да
се баве пољопривредом, што би резултирало унапређењем пољопривредног
живота у Републици Србији.
- Део средстава намењених посебним подстицајима планира се за
развој и функционисање система удруживања, као и јачање капацитета
постојећих удружења, што би подразумевало и успостављање регистра
удружења, утврђивање њихове репрезентативности, постигнућа у претходном
периоду, презентацију програмских аката, итд.
- Средства за подстицаје успостављања контроле производње грожђа
намењеног за производњу и контролу производње вина са географским
пореклом, као и послове успостављања и одржавања виноградарског регистра.
- Део планираних средстава субвенција односи се на обавезе које
доспевају у 2014. години.
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финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке
Републици Србији (7.130.000 динара).
Средства за плаћање чланарина међународним организацијама
планирана су на економској класификацији 462.
Средства потребна за плаћање текућих трансфера осталим нивоима
власти, по основу потписаног Споразума између Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде и Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство АП Војводине, планирана су на економској
класификацији 463.
Средства за плаћање пореза и такси приликом регистрације службених
аутомобила и царинског дуга при набавци лабораторијске опреме планирана су
на економској класификацији 482.
Капитални пројекат - Лабораторија за утврђивање квалитета
сировог млека
Опис пројекта:
Планирана су средства у износу од 167.884.000 динара на економској
класификацији 5125 за набавку медицинске и лабораторијске опреме за
лабораторије у Новом Саду и Београду. Захтеви за производњом здравствено
безбедне хране, где припада и сирово млеко, предвиђају успостављање
система неутралне контроле квалитета односно лабораторија у складу са
захтевима ЕУ, регулатива 853/2004 и 854/2004. Радом лабораторија повећала
би се конкурентност прерађивача и произвођача млека на међународном
тржишту, јер не би остали „везаниˮ само за домаће тржиште. Са друге стране,
ако произвођачи и прерађивачи остану приморани да своје приходе привређују
само унутар националних граница без могућности извоза, постоји реална
опасност од једностраног и слободног улаза млека и млечних производа из
земаља ЕУ. У оквиру истог капиталног пројекта опредељена су средстава на
економској класификацији 5121 у износу од 13.200.000 динара за комби возило
за превоз узорака сировог млека са појачано изолованим товарним простором и
расхладним уређајем, а на економској класификацији 5151 опредељена су
средства у износу од 7.140.000 динара за набавку оперативног софтвера са
припадајућим корисничким лиценцама за потребе опремања референтне
лабораторије за испитивање сировог млека.
Циљеви пројекта: унапређење производње хране, односно унапређење
квалитета сировог млека, виши ниво задовољења потреба у исхрани
становништва, обезбеђење неопходне резерве за интервенције на тржишту,
формирање реалне цене сировог млека, генетско унапређење сточарства,
повећан извоз и подизање конкурентности.
Капитални пројекат - Агрометеоролошке станице
Опис пројекта:
Предвиђена је набавка 150-200 агрометеоролошких станица, чиме би се покрио
највећи број општина у Републици Србији са бар по једном станицом. Потребно
је да се успостави мрежа мерења на сваких 10 километара удаљености.
Средства су планирана на економској класификацији 5123 у износу од
205.996.000 динара. Успостављање сервиса подразумева уређење података и
њихову дистрибуцију свим заинтересованим корисницима, као и јасну помоћ и
препоруку земљорадницима одређених регија, шта могу и у ком периоду да
очекују у смислу проблема са болестима и штеточинама, као и какве
агротехничке мере би биле пожељне да се примене у датом тренутку. На тај
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препарата.
Циљеви пројекта: пружање правовремених информација о почетку, трајању и
интензитету напада одређене биљне болести, уштеда средстава за заштиту
биља, као и тракторског и људског рада, помоћ у одређивању микроклиматских
прилика за одређене локације, што ће олакшати избор правилне технологије,
врста и сорти.
На економској класификацији 511, на извору 11 - Примања од
иностраних задуживања, планирана су средства из зајма Фонда за развој Абу
Дабија, у складу са Споразумом о сарадњи између Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских Емирата.
ГЛАВА 24.1 - ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ
Одлуком о образовању Фонда за подстицање развоја пољопривредне
производње у Републици прописано је да се Фонд образује ради подстицања
развоја пољопривредне производње субвенционисањем пољопривредне
производње, као и давањем кредита регистрованим пољопривредним
газдинствима.
Средства Фонда у 2014. години планирана на економској
класификацији 451, користиће се за измирење обавеза по основу
субвенционисања каматне стопе за кредите из претходних година и
реализацију нових мера кредитне политике у пољопривреди.
ГЛАВА 24.2 - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове државне управе и
стручне послове који се односе на: здравствену заштиту животиња;
ветеринарску и санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном
промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла,
семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за оплођавање
животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може пренети
заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за
животиње; регистрацију и контролу рада објеката за производњу намирница
животињског порекла (кланице, млекаре и др.); контролу објеката за
производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака
животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње
и унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у
ветерини, као и друге послове одређене законом.
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене,
планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима,
накнаде трошкова за запослене и награде и остале посебне расходе.
У оквиру групе конта 42 која се односи на коришћење роба и услуга,
највећи део чине услуге по уговору. На овој економској класификацији (423)
планирана су средства за услуге превођења релевантних прописа (стандарда)
Европске уније на српски језик, као и превођење наших прописа на енглески
језик ради оцењивања усклађености од стране надлежних органа, затим за
услуге месечног одржавања AIMCS (Animal Indentification and Movement Control
Systems) - система за обележавање и праћење
кретања животиња и
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усавршавања запослених, штампање образаца и уверења о здравственом
стању и образаца за мећународне сертификате, неопходних за евиденције које
води ветеринарска инспекција у објектима контроле, штампање билтена,
медијске услуге, плаћање накнада лицима ангажованим по уговору о делу,
трошкове репрезентације и остале опште услуге.
Средства за енергетске, комуналне и услуге комуникација, трошкове
осигурања и закупа планирана су на економској класификацији 421.
На економској класификацији 422, планирана су средства за трошкове
службених путовања у земљи у циљу обављања основне делатности, као и
обавезна путовања у иностранство у циљу усклађивања прописа са прописима
Европске уније и учешћа на састанцима и конференцијама међународних
организација.
На економској класификацији 424, планирана су средства за
специјализоване врсте анализа приликом појаве заразних болести које су
опасне и за људе и за животиње, а врше се у неком од званично одређених
европских и светских центара, као и услуге за посебне врсте едукације
запослених.
Средства за механичке поправке и лимарске радове на службеним
возилима, одржавање електричне и електронске, биротехничке и уградне
опреме планирана су на економској класификацији 425.
Средства за трошкове материјала, стручну литературу, гориво и
набавку резервних делова за службене аутомобиле планирана су на економској
класификацији 426.
У структури текућих расхода најзначајније су субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама (економска класификација 451).
Ова средства користе се за спровођење одређених програма у области
здравствене заштите животиња и безбедности хране животињског порекла, и
то:
- Дијагностичко испитивање говеда на туберкулозу, бруцелозу и
ензоотску леукозу говеда и одређивање статуса слободних стада на
туберкулозу, бруцелозу и ензоотску леукозу говеда, као и дијагностичко
испитивање коза и оваца на бруцелозу
Како се од увођења обележавања говеда врши хармонизовано
испитивање на туберкулозу, бруцелозу и ензоотску леукозу, стичу се услови за
увођење статуса стада слободних од ових болести. Законски основ је
обезбеђен и усаглашен са ЕУ прописима. Обезбеђена је размена података
Централне базе са лабораторијским информационим системом, за
документованост мониторинга. Извештај ФВО инспекције из 2011. године
препоручује увођење статуса.
- Вакцинација свиња против класичне куге свиња и спровођење
мониторинга ефикасности вакцинације, као и испитивање дивљих свиња на
присуство вируса класичне куге свиња на посебно дефинисаном узорку.
Ова мера представља важне кораке у процесу престанка вакцинације
свиња и процесу прилагођавања здравственог стања свиња стандардима ЕУ и
ширења тржишта на територију земаља ЕУ. Средства се односе на набавку
вакцине, вакцинацију и проверу имунитета. Део средстава користиће се за
спровођење мониторинга ефикасности вакцинације лисица и других дивљих
месоједа против беснила.
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Тренутно на годишњем нивоу број лабораторијских анализа износи
мање од 10.000. Да би се остварили национални планови извоза меса у
поједине земље, потребно је унапредити мониторинг и ускладити га са
међународним стандардима (ОИЕ). Обавеза је да се испитају сва заклана грла
старија од 30 месеци чије месо иде у јавну потрошњу. Повећањем броја
узорака обезбедиће се предуслови за добијање статуса државе у ОИЕ према
овој болести са тзв. контролисаним ризиком и припреми географска процена
ризика. Број испитиваних узорака за дијагностичко испитивање на овчију
сврабеж је занемарљив, али веома битан као дијагностичко испитивање
болести која се може пренети на људе.
Салмонелозе и кампилобактериоза живине
Национални програм за контролу живине упућује се у Европску
комисију ради добијања одобрења и њиховог прихватања. У случају прхватања
тих програма, наши произвођачи добијају дозволу да извозе живину и
производе живинског порекла. Ови програми се базирају на мониторингу на
терену и спровођењу низа ветеринарско-санитарних и управних мера у земљи
и на обезбеђивању одговарајућих финансијских средстава за финансирање тих
послова. Кампилобактериоза је најзаступљенија зооноза у Европи а у
Републици Србији се не раде систематска испитивања. Путем овог програма,
на истом узорку као и за салмонелозу, вршиће се испитивања и на
кампилобактериозу чиме ће се трошкови значајно рационалозовати а
обезбедити одговарајућа заштита потрошача од зооноза.
Антимикробна резистенција
Животиње које су намењене за производњу хране, храна за животиње
и храна могу бити извор бактерија отпорних на антимикробна средства која
могу да се преносе на људе различитим путевима и механизмима и
представљају опасност за јавно здравље и безбедност хране. Због њихове
прекомерне и неконтролисане примене, дошло је до појаве резистентних сојева
микроорганизама на више антибиотика, понекад и на све антибиотике. Такви
сојеви бактерија могу довести до фаталних стања иако њихова природна
патогеност није тако интезивна. Због тога је потребно увести и контролу
примене ових средстава код животиња не само при лечењу већ и у случају
коришћења у циљу стимулације раста и постизања бољих приноса и веће
зараде.
Афричка куга свиња се проширила из Африке на неке европске земље
(Грузија, Украјина, Русија). У Републици Србији ће се извршити надзор и
испитивање узорака дивљих свиња на ову болест у циљу успостављања
система брзог откривања и хитног реаговања.
Посебним плановима мониторинга вршиће се дијагностичка
испитивања на Афричку кугу коња, болест плавог језика, болест западног Нила,
авијарну инфлуенцу, као и испитивање на слинавку и шап у циљу одржавања
статуса земље слободне од ове болести.
Национални програм праћења присуства резидуa ветеринарских
лекова и штетних материја у животињама и храни животињског порекла
Министарство доноси сваке године Програм системског праћења
резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја у живим
животињама, примарним призводима животињског порекла, храни животињског
порекла, води за напајање животиња и храни за животиње, што обезбеђује
извозни статус држави за извоз производа животињског порекла. Националним
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примарних производа животињског порекла: говеда, овце, козе, свиње, живина,
коњи за клање, дивљач, риба, јаја, млеко и мед.
Мониторинг хране за животиње
Храна за животиње, која улази у ланац исхране људи, испитује се на
присуство месно-коштаног и рибљег брашна, а на основу посебног програма
који се доноси за сваку годину. Ова испитивања су такође изузетно важна за
контролу и спречавање појаве болести БСЕ („болест лудих крава”), као и за
оцену географског БСЕ статуса Републике Србије.
Службене контроле
Управа за ветерину планира да у 2014. години настави да развија и
успоставља нови систем службене контроле, који ће у складу са савременим
приступом законодавства Европске уније и међународних организација за
безбедност хране и међународну трговину пошиљкама животиња, хране и
производа животињског порекла, обухватити: развој прописа и пратећих
докумената (упутства, контролне листе) за рад ветеринарске инспекције, обуку
инспектора на свим нивоима организације, развој ИТ система у области
службене контроле и интегрисање са другим релевантним изворима
информација од значаја за национални систем безбедности хране
(лабораторије, граница), сређивање база података са субјектима у пословању
храном, као и централизовано прикупљање и обраду релевантних података о
налазима службене контроле у циљу анализе ризика, развоја и успостављања
националних програма контроле и планирања службене контроле субјеката и
безбедности хране животињског порекла. Нови приступ и систем службене
контроле чији је циљ да се потврди да су рад субјекта и храна коју ставља у
промет усаглашени са прописима о храни, храни за животиње и здрављу и
добробити животиња, спроводиће се одговарајућим контролним методама као
што су: мониторинг, надзор, верификација, ревизија, инспекција, узорковање и
лабораторијско испитивање.
Управа за ветерину је члан Светске организације за здравствену
заштиту животиња - ОИЕ и Европске комисије за контролу болести животиња
слинавка и шап - ЕУФМД, па су средства на име међународних чланарина
планирана на економској класификацији 462.
На економској класификацији 482, планирана су средства за трошкове
регистрације службених аутомобила и плаћање накнаде за промену намене
шума како би се завршили радови на комуналној и саобраћајној
инфраструктури на граничном прелазу Батровци и проширио постојећи објекат
Хладњача, односно изградио плато за прилаз камиона до објекта.
Средства за набавку рачунарске опреме за ветеринарску инспекцију
планирана су на економској класификацији 512.
ГЛАВА 24.3 - УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Управа за заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове државне управе и
стручне послове који се односе на: заштиту биља од заразних болести и
штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи,
унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту
биља; производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља;
фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља,
семена и садног материјала, као и друге послове одређене законом.
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планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима,
накнаде трошкова за запослене и награде и остале посебне расходе.
Средства за измиривање комуналних услуга, трошкова електричне
енергије, гаса, централног грејања у службеним просторијама које користе
фитосанитарни инспектори, трошкова чишћења пословног простора, закупа
пословног простора и закупа земљишта на граничним прелазима, трошкова
фиксних и мобилних телефона, трошкова интернета, доставе и отпреме поште,
осигурања запослених, возила и опреме планирана су на економској
класификацији 421.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422.
На економској класификацији 423, планирана су средства за услуге
превођења стручног материјала, услуге одржавања софтвера, услуге
образовања и усавршања запослених, исплату накнада ангажованим лицима по
уговору о делу, уговорe са научно - истраживачким и другим организацијама.
У структури расхода овог корисника највећи износ средстава планиран
је на економској класификацији 424, а користи се за финансирање
лабораторијских испитивања узорака хране коју у инспекцијском надзору
спроводи фитосанитарна инспекција на граничним прелазима и у унутрашњем
промету, за потребе лабораторијске анализе узорака датих од стране
фитосанитарне инспекције акредитованим лабораторијама и за измиривање
обавеза које су везане за двогодишње испитивање сорти у огледном пољу и
лабораторији у земљи и иностранству, за биљне врсте за које се ДУС тестови
не обављају у Републици Србији и проширење референтне колекције сорти.
Средства за текуће одржавање пословног простора који користи
фитосанитарна инспекција и текуће одржавање и поправке службених
аутомобила Управе планирана су на економској класификацији 425.
Средства за набавку горива, гума и осталих резервних делова
потребних за коришћење службених аутомобила, набавку стручне литературе
за редовне едукације запослених, набавку тест трака, хемијских и других
дезинфекционих средстава и службена одела неопходних за рад
фитосанитарне инспекције планирана су на економској класификацији 426.
На економској класификацији 451, планирана су средства за
финансирање Програма мера заштите здравља биља, Програма праћења и
прогнозе штетних организама, Програма мониторинга микотоксина у кукурузу,
посебних програма заштите здравља биља и пројеката из области заштите
биља.
Програм мера заштите здравља биља спроводи се ради спречавања
појаве, уношења, ширења и сузбијања штетних организама и обухвата стални и
посебан надзор који се спроводи на одређеним културама чије је гајење од
значаја за Републику Србију, као и посебан надзор над одређеним штетним
организмима у складу са преузетим обавезама Републике Србије у смислу
гарантовања фитосанитарних захтева у међународном промету као и
препорукама и обавезама које проистичу из чланства у међународним
организацијама. Посебан надзор јесте службена процедура која се спроводи у
утврђеном временском периоду, ради откривања појаве штетних организама
или утврђивања особености њихове популације или утврђивање границе
подручја које се сматра зараженим, нападнутим или слободним од штетних
организама. Стални надзор над биљем се спроводи путем службеног процеса
бележења, прикупљања и обраде података о присуству или одсуству штетних
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стања или других процедура и на основу свих осталих расположивих извора.
Програм праћења и прогнозе штетних организама обухвата праћење
развоја гајених биљака (фенолошка осматрања), прикупљање метеоролошких
података, праћење развоја и динамике популације економски штетних и
корисних организама на гајеним биљкама, прогнозу и утврђивање оптималних
рокова за сузбијање штетних организама и јавно информисање држаоца биља.
Програм мониторинга микотоксина у меркантилном кукурузу спроводи
се ради заштите безбедности хране и хране за животиње, као системска мера
контроле микробиолошких и биолошких контаминената у храни и храни за
животиње. Због утврђеног присуства афлатоксина Б1 у меркантилном кукурузу
неопходна је контрола и праћење присуства и утврђивање количина
афлатоксина Б1 и других могуће присутних микотоксина у кукурузу. Мониторинг
микотоксина се спроводи са циљем утврђивања његовог присуства у
меркантилном кукурузу као храни и храни за животиње, упознавања
произвођача, дистрибутера и потрошача о утврђеним неправилностима,
искључивања из промета меркантилног кукуруза у Републици Србији који не
задовољава услове максимално прописаних количина микотоксина у кукурузу.
Посебни програми заштите здравља биља доносе се у случају потребе
предузимања хитних фитосанитарних мера услед појаве одређених штетних
организама, као и код спречавања ширења, сузбијања и искорењивања
штетних организама.
Средства
за
плаћање
редовних
чланирана
међународним
организацијама ЕППО, Картагена и УПОВ, планирана су на економској
класификацији 462.
На економској класификацији 482, планирана су средства за трошкове
регистрације службених аутомобила и плаћање накнаде за промену намене
шума како би се завршили радови на комуналној и саобраћајној
инфраструктури на граничном прелазу Батровци и проширио постојећи објекат
Хладњача, односно изградио плато за прилаз камиона до објекта.
Држалац биља који производи биље и биљне производе има право на
накнаду штете ако је одмах пријавио појаву или сумњу на појаву штетних
организама са Листе IA део I и штетне организме са Листе IA deo II, за које је
министар прописао одређене мере искорењивања или спречавања њиховог
ширења, или у случају заштићене зоне штетне организме са Листе IB и Листе
IIB и ако је спровео све мере заштите здравља биља, као и наређене
фитосанитарне мере. Средства за накнаду штете планирана су на економској
класификацији 485.
На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
службених аутомобила за граничну фитосанитарну инспекцију, рачунарске
опреме и канцеларијског намештаја.
На економској класификацији 515, планирана су средства за набавку и
успостављање компјутерског софтвера за фитосанитарну инспекцију.
ГЛАВА 24.4 - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове
државне управе и стручне послове који се односе на: политику водопривреде;
вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде;
заштиту од вода; спровођење мера заштите вода и планску рационализацију
потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода
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водопривреде који се обавља у складу са законом, као и друге послове
одређене законом.
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене,
планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима и
накнаде трошкова за запослене.
На економској класификацији 421, планирана су средства за трошкове
грејања, електричне енергије, утрошак воде, изношење смећа и друге трошкове
који се плаћају по уговору ЈВП „Србијаводе”, Београд, чије пословне просторије
користи Републичка дирекција за воде, затим трошкове фиксних и мобилних
телефона и трошкове осигурања.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422 .
На економској класификацији 423, планирана су средства за
компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге
информисања, стручне услуге и остале опште услуге.
У току 2014. године услуге информисања биће коришћене ради бољег
информисања јавности у процесима јавне расправе о Стретегији управљања
водама у Републици Србији и Плана управљања водама за слив реке Дунав.
Такође, наведене услуге ће се користити и ради подизања свести јавности
везано за питање заштите од штетног дејства вода, коришћење вода и заштити
вода.
Средства на економкој класификацији 425, планирана су за текуће
поправке и одржавање аутомобила и поправке рачунарске опреме.
Поред трошкова горива, које представља највећу ставку на
трошковима материјала (економска класификација 426), на овој економској
класификацији планирана су и средства за канцеларијски материјал и стручну
литературу.
Средства на економској класификацији 482, планирана су за трошкове
регистрације аутомобила и трошкове царине за преузимање пошиљке из
иностранства, а везано за манифестацију Дан Дунава.
Средства за набавку рачунарске, комуникационе, електронске и
фотографске опреме планирана су на економској класификацији 512.
У процесу увођења и развоја Водног информационог система
предвиђено је увођење система управљања документима (DMS – Document
mаnagement system). Републичка дирекција за воде започела је активности на
дефинисању докумената и њихових токова кроз Дирекцију и у току је израда
предметног софтвера, за који су средства планирана на економској
класификацији 515.
ГЛАВА 24. 5 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Средства Буџетског фонда за воде Републике Србије намењена су за
финансирање послова од општег интереса на територији Републике Србије,
осим територије аутономне покрајине.
Послови од општег интереса јесу:
1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
2) уређење и коришћење вода;
3) заштита вода од загађивања;
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5) изградња, одржавање и управљање регионалним и
вишенаменским хидросистeмима;
6) остали послови од општег интереса (израда планских докумената
и нормативних аката; припрема и издавање водних аката и контрола њиховог
спровођења; израда и ревизија инвестиционо-техничке документације из
области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и
коришћења вода и заштите вода од загађивања; послови међународне
сарадње; успостављање и вођење водне документације и водног
информационог система).
Развој водопривреде захтева израду адекватних планских докумената
(Стратегија управљања водама на територији Републике Србије; план
управљања водама; планови којима се уређује заштита од штетног дејства
вода, и то: план управљања ризицима од поплава, као и планови којима се
уређује заштита вода – план заштите вода од загађивања и програм
мониторинга) и студија од значаја за област водопривреде. На економској
класификацији 424, планирана су средства за израду наведених студија и
планских докумената, као и за набавку услуга ледоломаца на одбрани од леда
и услуга вршења послова који произлазе из билатералне и мултилатералне
међународне сарадње у области вода.
Чланарине за Међународну комисију за заштиту реке Дунав и
Међународну комисију за заштиту реке Саве планиране су на економској
класификацији 462.
Средства за суфинансирање образовних пројеката, издавање
публикација и стручних часописа од значаја за водопривреду, организовање
манифестација и стручних саветовања из области коришћења вода, заштите
вода и заштите од вода и средства за финансирање организовања
манифестације Дан Дунава и Дан Саве планирана су на економској
класификацији 481.
У структури предложених средстава Фонда, највећи део чине расходи
за изградњу и капитално одржавање зграда и објеката.
Капитални пројекат - Брана са акумулацијом ,,СТУБО-РОВНИˮ
Ваљево
Опис пројекта:
На економској класификацији 5112 планирана су средства за извођење радова
на изградњи вишенаменских брана са акумулацијама „Ровни” код Ваљева у
износу од 151.000.000 динара, док су на економској класификацији 5114
планирана средства за финансирање вршења стручног надзора над извођењем
радова у износу од 9.000.000 динара и на економској класификацији 5411
планирана су средства за експропријацију земљишта у износу од 40.000.000
динара.
Циљ пројекта: обезбеђење снабдевања водом градова Ваљева, Лазаревца,
Уба и околних места, и заштита од поплаве.
Капитални пројекат - Брана са акумулацијом „Ариље” профил
„Сврачково” Ариље
Опис пројекта:
На економској класификацији 5112 планирана су средства за извођење радова
на изградњи у износу од 178.920.000 динара, док су на економској
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извођењем радова у износу од 14.080.000 динара. Такође су планирана
средства на економској класификацији 5411 за експропријацију земљишта у
износу од 7.000.000 динара.
Циљeви пројекта: обезбеђење снабдевања водом градова Ариље, Пожега,
Лучани, Чачак и Горњи Милановац, производња електричне енергије у
прибранској хидроелектрани, као и одржавање гарантованог биолошког
минимума у реци Велики Рзав низводно од бране.
На економској класификацији 5112 планирана су средства за
капиталне пројекте: Изградња главног колектора за насеља Грабовац,
Дубље и Црквенац-Свилајнац у износу од 25.000.000 динара и Изградња
водних објеката за снабдевање водом насеља Суботица и Роанда
регионалног система Деспотовац-Свилајнац у износу од 20.000.000 динара.
У циљу повећања обима и степена заштите од поплава брањених
подручја на економској класификацији 5112 су опредељена и средства за
извођење радова на изградњи водних објеката за уређење водотока, водних
објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, водних објеката за заштиту од
штетног дејства унутрашњих вода којима управљају ЈВП ,,Србијаводеˮ, Београд
и ЈВП ,,Београдводеˮ, Београд.
На економској класификацији 5113, планирана су средства за
извођење радова на капиталном одржавању водних објеката за одбрану од
поплава којима управљају ЈВП „Србијаводе”, Београд и ЈВП „Београдводе”,
Београд. Одржавање објеката за одбрану од поплава, сагласно Оперативном
плану одбране од поплава, обавља се на 2250км одбрамбене линије (насипи и
регулисани водотокови), 40 брана са акумулационим језерима и бројним
објектима за заштиту од бујица и ерозије тла. Наведеним објектима се штити
око 600.000 хектара земљишта са градовима, индустријским објектима и
кључним инфраструктурним објектима путне привреде, железнице,
електропривреде и других државних система. Такође, у 2014. години
финансираће се и мере и радови на спровођењу редовне и ванредне одбране
од поплава, које су по обиму у функцији метеоролошких и хидролошких услова.
Интегрална заштита од штетног дејства вода спроводи се изграђеним
системима за одводњавање (каналима и црпним станицама), чији режим рада и
функционисање обезбеђује заштиту од поплавних површинских вода на
уређеним подручјима. На подручју надлежности ЈВП „Србијаводе”, Београд
радови на редовном и инвестиционом одржавању и санацији водних објеката за
заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, обухватају
3.020,15 км канала и 26 црпних станица, и тим објектима се уређује водни
режим земљишта на површини од 1.799.662 ха, док на подручју надлежности
ЈВП „Београдводе”, Београд радови на редовном и инвестиционом одржавању
и санацији водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода одводњавање, обухватају 1.860 км канала и 29 црпних станица, а тим објектима
се уређује водни режим земљишта на површини од 120.000 ха.
На економској класификацији 5114, опредељена су и средства за
израду пројектне документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће
и санитарно хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће,
магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају, водних
објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и
водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозија и бујица
за одводњавање, као и за финансирање вршења стручног и пројектантског
надзора и вршења инсвеститорских послова.
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Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове државне управе и
стручне послове који се односе на: политику шумарства; очување шума;
унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите шума и
дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски
надзор у области шумарства и ловства који се обавља у складу са законом, као
и друге послове одређене законом.
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене,
планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима,
накнаде трошкова за запослене и награде и остале посебне расходе.
Средства за енергетске, комуналне и услуге комуникација и трошкове
осигурања планирана су на економској класификацији 421.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422.
Средства за одржавање и адаптацију апликативног софтвера у
књиговодству, стручно усавршавање запослених, услуге информисања јавности
и односа са јавношћу, услуге рекламе, пропаганде и остале медијске услуге,
исплату накнада по основу привремено-повремених послова, услуге
репрезентације и остале опште услуге планирана су на економској
класификацији 423.
У структури расхода овог корисника највећи износ односи се на
специјализоване услуге (економска класификација 424).
Средства на овој економској класификацији планирана су за
финансирање послова у шумама сопственика за које се доноси програм,
мониторинг шума, трошкове контроле производње шумског садног материјала,
фитосанитарни преглед расадника, израду ловних карата и прикупљање и
обраду података за катастар ловишта и централну базу података.
Законом је предвиђено да правна лица (јавна предузећа, односно
привредна друштва чији је оснивач Република Србија) сопственицима шума за
које се доноси Програм за стручну и саветодавну подршку, пружају подршку на
изради годишњег плана, изради програма подизања нових шума и унапређењу
стања постојећих шума, на дознаци и врше друге стручно – саветодавне
послове. Расподела средстава за ове намене врши се на основу уговора, а све
сагласно површинама шума сопственика у којима се врше стручно саветодавни послови.
Послови мониторинга шума обухватају процену и праћење утицаја
загађења ваздуха и ефеката истог у шумским екосистемима на територији
Републике Србије, према међународно признатим методама (ИЦП ФОРЕСТ).
Производња репродуктивног материјала подлеже обавезној контроли
једном, односно код топола два пута у току вегетације. Министарство може да
повери стручне послове контроле производње предузећу или другом правном
лицу које испуњава прописане услове.
Фитосанитарни преглед шумског репродуктивног материјала обухвата
преглед биља, биљних производа и прописаних објеката на месту производње,
промета, дораде, прераде и складиштења, редовно и у прописаним временским
интервалима, најмање једном годишње.
Јавна предузећа односно привредна друштва која су регистрована за
обављање делатности од општег интереса у области ловства обављају као
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обраду података за катастар ловишта и централну базу података.
Министарство води Катастар ловишта и Централну базу података.
Средства за механичке поправке и лимарске радове на службеним
возилима, одржавање електричне и електронске, биротехничке и уградне
опреме планирана су на економској класификацији 425.
Средства за набавку административног материјала, стручне
литературе и материјала за саобраћај планирана су на економској
класификацији 426.
На економској класификацији 451, планирана су средства за вршење
извештајно–дијагнозно прогнозних послова у заштити шума од биљних болести
и штеточина.
Средства за плаћање међународне годишње чланарине за учешће у
европској мрежи шумских генетичких ресурса ЕУФОРГЕН, чланарине за ОЕЦД
групу шумског репродуктивног материјала и учешће у ИУФРО организацији
планирана су на економској класификацији 462.
Средства за трошкове регистрације службених аутомобила и таксе
планирана су на економској класификацији 482.
На економској класификацији 512, средства су планирана за набавку
нових службених аутомобила за потребе шумарско-ловне инспекције.
ГЛАВА 24.7 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу Закона о шумама образован је Буџетски фонд за шуме
Републике Србије ради остваривања општег интереса и дугорочних циљева
заснованих на принципима одрживог газдовања шумама, утврђених Програмом
развоја шумарства на територији Републике Србије и плановима газдовања
шумама. Овим фондом управља Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, односно Управа за шуме.
На економској класификацији 451, планирана су средства за израду
програма и планова развоја, финасирање мера заштите шума од
проузроковања последица ширих размера (пожар, пренамножење инсеката и
сл), садњу дрвећа, негу шуме, градњу шумско камионских путева, производњу
шумског семена и шумског садног материјала.
Заштита шума обухвата заштиту од болести и штеточина, изградњу и
одржавање противпожарних пруга, изградњу и одржавање водозахвата у
функцији заштите шума и изградњу противпожарних осматрачница.
Садња шумског дрвећа обухвата пошумљавање голети, подизање
плантажа и интензивних засада, пошумљавање голети у шумама у приватној
својини, пошумљавање пожаришта, мелиорацију деградираних шума и шикара.
Нега шума обухвата негу природних младих састојина до 10 цм,
чишћење у шумским засадима старости 6-20 година и прве прореде у шумским
засадима.
Производња шумског семена обухвата сакупљање семена шумских
воћкарица, храста лужњака и црвеног храста, осталих храстова и букве, јавора
и јасена, црног и домаћег ораха, питомог и дивљег кестена, осталих лишћара,
панчићеве оморике и белог бора, црног бора и смрче, јеле и осталих четинара.
ГЛАВА 24.8 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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развој ловства Републике Србије. Овим фондом управља Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно Управа за шуме.
Средства на економској класификацији 451, планирана су за изградњу
или адаптацију објеката за привремено скалдиштење одстрељене дивљачи на
стартешки и функционално значајним локацијама, унапређење пријема и
дистрибуције свих информација важних за делатност ловства, као и пројекте и
програме за развој ловства.
ГЛАВА 24.9 - ДИРЕКЦИЈA ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије, као орган управе
у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља
стручне послове који се односе на: обављање организационих послова везаних
за лабораторијска испитивања, активности у вези са извођењем
лабораторијских испитивања у области здравља биља, семена и садног
материјала, пољопривредног и украсног биља, физичко-хемијска
лабораторијска испитивања хране; микробиолошка лабораторијска испитивања
безбедности хране и хране за животиње; здравље животиња; активности у вези
са испитивањем присуства остатака ветеринарских лекова, пестицида, тешких
метала и других штетних материја у храни; активности у вези са извођењем
лабораторијских испитивања квалитета млека и испитивања параметара млека
неопходних за праћење и унапређење производних перформанси и селекцију
млечних говеда; очување биљних генетичких ресурса; органску производњу у
пољопривреди и друге послове из ове области.
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене,
планирана су средства за накнаде у натури и социјална давања запосленима.
Средства за трошкове електричне енергије и природног гаса за
грејање и хлађење лабораторијске опреме, комуналне услуге, услуге
комуникација и трошкове осигурања планирана су на економској класификацији
421.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422.
На економској класификацији 423, планирана су средства за услуге
превођења, одржавање компјутерске опреме, котизације на стручним
саветовањима, полагање стручних испита и образовање запослених, услуге
информисања, трошкове акредитације и остале опште услуге.
На економској класификацији 424, планирана су средства за обуке
запослених за рад на уређајима и апаратима који се користе за дијагностику
штетних утицаја инсеката и других организама савременим техникама као што
су „реакција ланчаног умножавања полимеразом” и физичко хемијска
испитивања присуства остатака ветеринарских лекова и пестицида у храни, као
и средства за геодетске услуге.
Средства за редовно одржавање и поправку објеката у комлексу
Дирекције, редован шестомесечни преглед противпожарних апарата и
хидраната и редован шестомесечни преглед исправности система за дојаву
пожара планирана су на економској класификацији 425.
На економској класификацији 426, планирана су средства за
канцеларијски материјал, стручну литературу, гориво, медицински и
лабораторијски материјал.
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међународну чланарину у Европском корпоративном програму за биљне и
генетичке ресурсе.
Средства за трошкове регистрације службених аутомобила и таксе
планирана су на економској класификацији 482.
У структури расхода овог органа најзначајнији су расходи који се
односе на изградњу зграда и објеката и набавку опреме.
Средства за изградњу додатних капацитета неопходних ради
обављања послова из надлежности овог органа, односно лабораторијских
испитивања у Референтној фитосанитарној и семенској лабораторији
планирана су на економској класификацији 511. У оквиру планираних
лабораторија у
Дирекцији опрема се и фитосанитарна и семенска
лабораторија, у којој ће се испитивати узорци биља на присуство штетних
карантинских организама и других биљних патогена. Радни процес у овој
лабораторији подразумева и обављање огледа на биљкама у строго
контролисаним условима у карантинском стакленику, где се врши узгајање
биљака, припрема узорака за испитивање и проучавају штетни инсекти,
инокулација биљака, а такође и испитивање узорака биљака из увоза или са
терена који могу бити заражени, за чију обраду се захтевају услови рада у
посебно изграђеном стакленику. О неопходности изградње стакленика дато је и
позитивно мишљење експерата ЕУ твининг пројекта „Инстинтуционално јачање
капацитета Дирекције за националне референтне лабораторије”. Карантински
стакленик обезбеђује безбедне услове рада и спречава могућност разношења
штетних патогена у околину.
Такође, на овој економској класификацији планирана су и потребна
средства за капитално одржавање објекта, како би било осигурано несметано
фукционисање хемијске лабораторије и безбедност људства које ће у њој
радити. Наиме, током рада са хемикалијама настају испарења која су запаљива
и која су отровна по људе, па је неопходно да беспрекорно функционишу
вентилациони системи. Како су нове технологије поред водоника и техничког
ваздуха укључиле и примену аргона, хелијума, угљен диоксида и метана од
којих су поједини изразито експлозивни и запаљиви, потребно је обезбедити
сиситем који значајно ефикасније евакуише гасове из радног простора.
Средства за набавку лабораторијске опреме која осигурава комлетност
лабораторија и могућност рада у њима, односно извођење лабораторијских
испитивања планирана су на економској класификацији 512. Због
специфичности послова које обавља, као што су потврдна испитивања односно
провера резултата других комерцијалних или рутинских лабораторија и
спровођење својеврсних супервизија рада других лабораторија, Дирекција за
референтне
лабораторије
мора
бити
опремљена
најсавеменијом
лабораторијском опремом. Такође, планирана си и средства за набавку клима
уређаја.
ГЛАВА 24.10 - УПРАВA ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Управа за аграрна плаћања обавља следеће послове: врши избор
поступака у складу са критеријумима, механизмима и правилима утврђеним
прописима за доделу подстицаја; расписује конкурс за доделу подстицаја;
објављује јавни позив за подношење пријава за остваривање права на
подстицаје са условима за коришћење права на подстицаје; проверава
испуњеност услова за одобравање и исплату средстава по захтеву за
остваривање права на подстицај у складу са прописима и условима на конкурсу
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коришћењу подстицаја између Управе и корисника средстава подстицаја;
одлучује о праву на подстицаје; врши исплату на основу оствареног права на
подстицај и повраћај средстава у случају неиспуњења уговорних обавеза од
стране корисника; врши административну контролу и контролу на лицу места
испуњености уговорних обавеза и утврђује да су послови обављени или услуге
извршене у складу са закљученим уговором; успоставља и води
рачуноводствено евидентирање уговорних обавеза и исплата; обавља друге
послове, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене
планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима и
накнаде трошкова за запослене.
На економској класификацији 421, највећи део средстава планиран је
за трошкове платног промета које Управа плаћа за извршене услуге приликом
исплате подстицаја. Поред наведеног, средства су планирана и за енергетске,
комуналне и услуге комуникација, трошкове осигурања, закуп штанда за сајам у
Берлину.
На економској класификацији 422, планирана су средства за путовања
запослених у Сектору за контролу на лицу места који врше контролу на
територији целе Републике Србије, трошкове путовања у оквиру редовног рада
и трошкове путовања у иностранство запослених који учествују у Твининг
пројекту за стицање акредитације за коришћење ИПА фондова Европске уније.
На економској класификацији 423, највећи део средстава планиран је
за стручне услуге за пресељење сервер сале из централе Управе и накнаде за
лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима. Поред
наведеног, на услугама по уговору планирана су средства за услуге превођења,
компјутерске услуге, услуге штампања образаца за упис и обнову регистрације
пољопривредних газдинстава у Регистру, трошкове репрезентације и остале
опште услуге.
Средства за трошкове адаптације зграде на новој локацији, текућих
поправки постојеће зграде, одржавања котлова и инсталација, аутомобила,
електронске и опреме за комуникацију планирана су на економској
класификацији 425.
На економској класификацији 426, средства су планирана за
канцеларијски материјал, стручну литературу, гориво, средства за одржавање
хигијене у објекту и материјал за посебне намене.
У структури расхода најзначајније су субвенције јавним
нефинансијским предузећимa и организацијама (економска класификација 451)
и ова средства користе се за реализацију подстицаја и мера прописаних
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.
Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју за 2014. годину
конципирани су тако да на оптималан начин подржавају недовољно развијене
области пољопривредне производње, кроз директно и индиректно стимулисање
конкурентности производње.
Подстицаји обухватају:
- директна плаћања;
- подстицаје мерама руралног развоја и
- посебне подстицаје.
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подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, која остварују
подстицаје према условима и обиму прилагођеним условима пословања на
овим подручјима.
У оквиру директних плаћања Управа за аграрна плаћања реализоваће
мере које се односе на премије, подстицаје за производњу и регресе. Премија
за млеко представља једну од најстаријих мера аграрне политике, којом се
подржава производња млека, а чијом реализацијом се повећава конкурентност
произвођача сировог млека на тржишту и стварају услови за унапређење
производње. Произвођачи се мотивишу да врше пласман млека преко правних
лица која се баве прерадом млека, а на тај начин се обезбеђује и хигијенска
исправност производа који се налазе на тржишту. Подстицаји за производњу
обухватају подстицаје у области биљне и сточарске производње и њихова
реализација је условљена производном и непроизводном везаношћу за
производњу. Ефекат ових подстицаја одражава се на смањење цена коштања
производње што отвара могућност за унапређење конкурентности, као и
повећање прихода газдинства. Такође, реализацијом ове врсте мере отвара се
простор за потпунију примену агротехничких мера и метода гајења, а самим тим
и за побољшање приноса, што би требало да резултује унапређењем
ефикасности и продуктивности производње. Регресирање пољопривредне
производње има за циљ да олакша набавку производних инпута, што би за
резултат требало да има смањење цене коштања, чиме се стварају услови за
унапређење продуктивности пољопривредне производње.
У оквиру мера руралног развоја, Управа за аграрна плаћања ће
спроводити мере које се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење
конкурентности и достизање стандарда квалитета, одрживи рурални развој,
унапређење руралне економије и припрему и спровођење локалних стратегија
руралног развоја. Реализацијом подстицаја за подршку програмима који се
односе на инвестиције у пољопривреди омогућава се унапређење произвoдних
капацитета газдинстава, као и отварање могућности за остваривање више
додате вредности финалних производа. Подстицаји за подршку програмима
који се односе на одрживи рурални развој спроводе се у циљу унапређења
заштите животне средине, унапређења органске производње, очувања
природних и производних ресурса у пољопривреди, као и осталих политика
заштите и очувања животне средине. Подстицаји за подршку програмима који
се односе на унапређење руралне економије спроводе се у циљу унапређења
квалитета живота и побољшања животног стандарда становништва у руралним
подручјима, а кроз реализацију економски диверзификованих активности и
активности које доприносе повећању додате вредности производа у циљу
бољег позиционирања на тржишту. Подстицаји за подршку програмима који се
односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја
спроводе се у циљу омогућавања локалним учесницима руралног развоја да
дугорочно побољшају потенцијале својих локалних средина. Такође, у оквиру
мера руралног развоја предвиђена је реализација мере подршке прерађивачкој
индустрији у руралним областима. На овај начин би се обезбедила могућност
успостављања и/или проширења прерађивачких капацитета и створио
потенцијал за производњу производа више фазе прераде, односно више
додате вредности.
Посебни подстицаји обезбеђују институционални оквир и механизме за
реализацију појединих мера, као и за праћење и анализу ефеката реализације
мера подстицаја и обухватају подстицаје за спровођење одгајивачких програма
ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству, подстицаје који имају за
циљ спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у
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и клонску селекцију. Мере за спровођење одгајивачког програма спроводе се
ради унапређивања генетског потенцијала у сточарству, како би се обезбедили
услови за побољшање квалитета и укупне производње меса, млека, јаја, вуне,
меда и других производа сточарства. Подстицаји за спровођење научно
истраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди имају за
циљ унапређење знања код пољопривредних произвођача и стварања услова
за унапређење едукативних активности у области пољопривреде и руралног
развоја. У том смислу подстиче се трансфер знања усмерен, пре свега, ка
млађим произвођачима. Подстицајем производње садног материјала и
сертификације и клонске селекције настоји се да се унапреде услови за
стварање ширег варијетета сорти у биљној производњи, као и увођења нових
сорти у производњу. На овај начин директно се утиче на унапређење квалитета
постојеће производње, као и на стварање услова за побољшање понуде у
области биљне производње.
Средства за трошкове регистрације службених аутомобила и таксе
планирана су на економској класификацији 482.
С обзиром да постоји потреба да се седиште Управе премести у
Београд, средства на економској класификацији 5113, планирана су за
адаптацију простора.
Средства на економској класификацији 5114,
намењена су за пројектну документацију за адаптацију простора у који се сели
централа Управе. Потребно је урадити идејно решење за машинске
инсталације, снимање, испитивање и решење постојеће инсталације слабе и
јаке струје.
Досадашња централа Управе за аграрна плаћања у Шапцу требало би
да у 2014. години буде измештена у Београд и самим тим је неопходан
канцеларијски намештај и рачунарска опрема за опремање објекта у Београду,
јер би у Шапцу остала подручна јединица Управе. Средства планирана за ове
намене су опредељена на економској класификацији 5122.
Капитални пројекат Софтвер за унифицирање главне матичне
евиденције у сточарству
Опис пројекта:
На економској класификацији 5151 планирана је набавка софтвера за
унифицирање главне матичне евиденције у сточарству. Потребна средства за
реализацију пројекта су 45.000.000 динара: у 2014. години 30.000.000 динара и
у 2015.години 15.000.000 динара. На основу члана 80. Закона о сточарству ради
евидентирања и праћења спровођења мера и других послова у сточарству,
Министарство води базе података у складу са законом и користи податке у
складу са другим прописаним базама података. Базе података везане за
послове у сточарству морају бити повезане са Централном базом коју води
Министарство у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита
животиња, као и другим базама података које води Министарство. На основу
члана 81. Закона о сточарству одгајивач, одгајивачка организација и
организација са посебним овлашћењима дужни су да воде матичне књиге,
регистре, збирке података и евиденције под условима и на начин прописан
Законом, усклађене и повезане у информациони систем. Министарство
обезбеђује повезаност и доступност података и повезивање у одговарајући
информациони систем у сточарству, као и повезивање са међународним
информационим системима у области сточарства. У циљу доследне примене
наведног закона у 2014. години неопходно је успоставити информациони
систем за говедарство, свињарство, овчарство, козарство, живинарство,
пчеларство и за копитаре и аквакултуру.
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различитог сета података у зависности од врсте и обима послова учесника у
сточарској производњи на различитим нивоима.
На економској класификацији 5151, планирана су и средства за
набавку апликативног софтвера за обраду субвенција. Пословни процеси који
ће бити обухваћени овим софтвером су: Document management - евидентирање
и праћење све документације од уласка у Управу до излучивања, Регистар
подстицаја у пољопривреди; софтвер за обраду захтева за подстицаје који није
покривен софтвером развијеним у Управи, софтвер за вођење регистра које
захтева обрада захтева по ИПАРД мерама (регистар механизације, регистри
везани за грађевинарство и сл.).
ГЛАВА 24.11 - УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Управа за пољопривредно земљиште обавља послове државне управе
и стручне послове који се односе на управљање пољопривредним земљиштем
у државној својини, обавља развојне и стручне послове на планирању, заштити,
уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и изградњи и одржавању
информационог система о пољопривредном земљишту.
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене
планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима и
награде и остале посебне расходе.
У оквиру групе конта 42 која се односи на коришћење роба и услуга
највећи износ средстава планиран је за услуге по уговору, и то за превођење
документације, израду наменских и одржавање софтвера за реализацију
програма, усавршавање запослених, услуге информисања јавности о
активностима и мерама које реализује Управа, израду и штампање
информативних материјала који је намењен регистрованим пољопривредним
газдинствима, штампање образаца, услуге вештачења, заступање пред
домаћим судовима, накнаде лицима ангажованим по уговорима о привременим
и повременим пословима, угоститељске услуге и остале опште услуге.
На економској класификацији 421, планирана су средства за енергеске,
комуналне и услуге комуникација и трошкове осигурања.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422.
На економској класификацији 425, планирана су средства за редовно
одржавање пословне зграде, текуће поправке водовода, канализације и
електричних инсталација, за механичке поправке аутомобила, поправке
електричне и електронске опреме, рачунарске и уградне опреме и текуће
поправке и одржавање опреме за јавну безбедност.
На економској класификацији 426, средства су планирана за
канцеларијски материјал, стручну литературу, гориво, средства за одржавање
хигијене у објекту и материјал за посебне намене.
Средства за заштиту пољопривредног земљишта (контрола плодности
и противерозивне мере), уређење пољопривредног земљишта (субвенције за
наводњавање за физичка лица и установе, мелиорација ливада и пашњака и
привођење култури), коришћење пољопривредног земљишта (тзв. старачка
домаћинства) и пројектно-техничку документацију планирана су на економској
класификацији 451.
У оквиру трансфера осталим нивоима власти (економска
класификација 463) планирана су средства за ревитализацију пољских путева,

- 416 комасацију и добровољно груписање пољопривредног земљишта и студијскоистраживачке пројекте од значаја за јединице локалне самоуправе.
Средства за трошкове регистрације службених аутомобила и таксе
планирана су на економској класификацији 482.
Капитални пројекат - Изградња нових и ревитализација постојећих
система за наводњавање
Опис пројекта:
На економској класификацији 5112 планирана су средства у износу од
400.000.000 динара. Наводњавање је једна од најзначајнијих и најефикаснијих
мера у стабилизацији и повећању приноса, нарочито квалитета производње у
ратарско-повртарској и воћарско-виноградарској производњи. Такође, у оквиру
овог капиталног пројекта, опредељена су и средства на економској
класификацији 5113 у износу од 300.000.000 динара за капитално одржавање и
реконструкцију система за наводњавање.
Циљ пројекта:
Стабилизација и повећање приноса и квалитета производње.
Средства намењена за набавку рачунара, штампача, скенера и клима
уређаја, а у складу са захтевима и прописима ЕУ и стандардима ИСО,
планирана су на економској класификацији 5122.
Због изузетно широког спектра послова које обавља Управа за
пољопривредно земљиште, постоји потреба за развојем и применом
савремених софтверских пакета који ће служити као подршка пословним
процесима. Средства која су предвиђена за ове намене планирана су на
економској класификацији 5151 за имплементацију нових апликација и модула.
РАЗДЕО 25 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
У Закону о министарствима је дефинисано да Министарство просвете,
науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе и
на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији
научног, технолошког и привредног развоја; утврђивање и реализацију политике
и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију
програма научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање
кадрова за научноистраживачки рад; утврђивање и реализацију иновационе
политике; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у
привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији;
прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине; развој
функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја
научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне
енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено
складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским
постројењима, као и друге послове одређене законом.
Циљеви пројектовани Стратегијом научног и технолошког развоја
Републике Србије за период од 2010. до 2015. године су у функцији економског
развојa друштва: Улагање у науку и технолошки развој је за Републику Србију
једини начин за успостављање одрживог привредног окружења и успешног
функционисања друштва. Финансирање делатности науке и технолошког
развоја је утврђено Законом о научноистраживачкој делатности и Законом о
иновационој делатности.
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успостављање одрживе привреде и друштва.
Са економске класификацији 424, врши се финансирање
Републике Србије у науку кроз Програмe од општег интереса који су утврђени у
Закону о научноистраживачкој делатности.
Програми од општег интереса за Републику јесу:
1) Програм основних истраживања;
2) Програм истраживања у области технолошког развоја;
3) Програм трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата
научноистраживачког рада;
4) Програм научноистраживачког рада Српске академије наука и уметности и
Програм научноистраживачког рада Матице српске;
5) Програм научноистраживачког рада центра изузетних вредности;
6) Програм обезбеђивања и одржавања научноистраживачке опреме и
простора за научноистраживачки рад;
7) Програм међународне научне сарадње од значаја за Републику;
8) Програм развоја информатичког друштва;
9) Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад;
10)Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за
научноистраживачки рад;
11) Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа
електронским научним и стручним базама података;
12) Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова;
13)Програм подстицаја активности научних и научно-стручних друштава,
удружења и других организација који су у функцији унапређивања
научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и технике и
старања о очувању научне и технолошке баштине;
13а) Програм пројектног суфинансирања докторских академских студија;
13б) Програм суфинансирања изградње станова за потребе младих
истраживача и научника у Србији;
13в) Програм суфинансирања интегралних и интердисциплинарних
истраживања;
13г) приоритетни програми утврђени Стратегијом, као и други програми
утврђени овим законом;
14) Истраживачка станица „Петница”;
15) други програми, у складу са Стратегијом и овим законом.
Пројектно финансирање
Програм основних истраживања, Програм истраживања у области
технолошког развоја и Програм трансфера знања и технологија и подстицања
примене резултата научноистраживачког рада финансирају се путем пројектног
финансирања.
Пројектно финансирање је финансирање извршилаца истраживања и
примењује се за све врсте истраживања.
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рада истраживача и финансирање директних материјалних трошкова
истраживања.
Ради реализације истраживачких и развојних пројеката, из буџета
Републике дају се неповратна средства научноистраживачким организацијама,
осим ако посебним уговором, којим се уређују међусобна права и обавезе
извршилаца пројеката и Министарства, није друкчије одређено.
За сваки нови циклус истраживања у области основних наука и у
технолошком развоју Министарство расписује конкурс, у року од шест месеци
пре истека рока за реализацију текућег циклуса истраживања у овим
областима. Реализација и финансирање програма почиње, по правилу,
почетком календарске године.
На економској класификацији 451, планирана средства за Јавно
предузеће Нуклеарни објекти Србије, Јединицу за управљање пројектима
Истраживање и развој у јавном сектору, Фонд за иновациону делатност, Центар
за промоцију науке и Агенцију за јонизујуће зрачење и нуклеарну сигурност
Србије.
У оквиру економске класификације 472, опредељују се средства за
стипендије. Овим програмом се подржавају и стипендирају најбољи
дипломирани студенти у периоду последипломских студија, студенти који су на
докторским студијама у складу са новим законом и програмима усклађеним по
Болоњској декларацији, као и ученици завршних разреда средње школе, који су
освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама, односно
такмичењима знања. Студенти на докторским студијама, за време док примају
стипендију, ангажовани су и у реализацији научноистраживачких пројеката
Министарства, у акредитованим научноистраживачким организацијама.
У оквиру Министарства на основу Закона о потврђивању Споразума о
зајму (Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”) између
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој се користе средства
у циљу повећања капацитета институционалних актера и Корисника (означава
физичко или правно лице, укључујући локалну самоуправу, пружаоца услуга из
невладиног сектора, дом здравља, школу или центар за социјални рад) са
циљем да се побољша приступ и ефикасност, једнакост и квалитет пружања
услуга у области здравства, образовања и социјалне заштите на локалном
нивоу, у окружењу које се децентрализује.
На основу Закона о потврђивању оквирног уговора о зајму између
Банке за развој Савета Европе и Републике Србије Ф/П 1711 (2010) –I фаза –се
користе средства кредита у укупном износу од 35 милиона евра за унапређење
научне и образовне инфраструктуре и обезбеђење смештаја за младе
истраживаче у Србији. Овај кредитни аранжман се завршава у 2014. години.
На основу Законa о потврђивању оквирног уговора о зајму између
Банке за развој Савета Европе и Републике Србије Ф/П 1739 (2011) – II фаза се користе средства кредитa у укупном износу од 70 милиона евра за
унапређење научне и образовне инфраструктуре и обезбеђење станова за
изнајмљивање за младе истраживаче у Србији.
На основу Закона о потврђивању оквирног уговора о зајму између
Европске инвестиционе банке и Републике Србије – се користе средства
кредита у укупном износу од 200 милиона евра. Инвестиције које се
финансирају из овог кредита се односе на низ инвестиција у ревитализацију
истраживања и развоја у јавном сектору у Србији. Ове инвестиције, намењене
за целу Србију, обухватају модернизацију постојећих истраживачких капацитета

- 419 и инфраструктуре, формирање новог научног центра за унапређење научне
писмености становништва, изградњу смештаја за студенте и младе научнике и
модернизацију академске рачунарске мреже.
Програм: 2001-Уређење и надзор образовног система
Сврха програма:
Унапређивање и успостављање ефикасног система образовања и васпитања
Опис програма:
Истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег, вишег и
виоког образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање
деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском,
основном, средњем, вишем и високом образовању и ученичком и студентском
стандарду; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем
образовању и ученичком стандарду; надзор над стручним радом у вишем
образовању; организацију, вредновање рада и надзор над стручним
усавршавањем запослених у просвети; нострификација и еквиваленција јавних
исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним
ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и
студентима са посебним потребама; стварање услова за приступ и релизацију
пројеката из делокруга министарства који се финансирају из средстава
претприступних фондова Европске уније, донације и других облика развојне
помоћи, као и други послови одређени законом.
Циљ програма:
1. Усклађивање усвојених закона са подзаконским актима
Индикатор:
Укупан број донетих подзаконских аката
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:



Уређење и надзор у области образовања



Образовно политичка аналитика



Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ИБРД зајам
7510-YF
Образовање за социјалну инклузију




Утврђивање законских оквира и праћење развоја образовања
на свим нивоима

Пројекат: 0001-Уређење и надзор у области образовања
Сврха пројекта:
Успостављање политике развоја и реформи образовног система
Циљеви пројекта:
1. Вршење стручно-педагошког надзора
Индикатор:
Број спроведених надзора
2. Контрола рада установа образовања и успостављање процедура

- 420 Индикатор:
Број извршених контрола и успостављених процедура
Пројекат: 0002-Образовно политичка аналитика
Сврха пројекта:
Унапређивање рада у наставним програмима и утврђивање упутстава за
њихову реализацију
Опис пројекта:
Пројекат Образовно политичка аналитика се односи на истраживање,
планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и
ученичког и студентског стандарда.
Циљ пројекта:
1. Даљи развој и унапређивање система образовања и васпитања по свим
циклусима, нивоима и врстама образовања и васпитања.
Индикатор:
Постављање јасних критеријума за прецизну евалуацију и даље праћење у
развоју установа образовања, као и наставног и васпитног кадра.
Пројекат: 0003-Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ИБРД
зајам 7510-YF
Сврха пројекта:
Реконструкција установа образовања
Циљ пројекта:
1. Унапређење инфраструктуре установа образовања.
Индикатор:
Број извршених реконструкција
Пројекат: 0004-Образовање за социјалну инклузију
Сврха пројекта:
Спровођење пројекта и функционисање јединице
Опис пројекта:
Праћење рада запослених на пројекту и спровођење примене Плана јавних
набавки за део средстава који се повлачи из кредита како би се унапредила
инфрастуктура установа образовања
Циљ пројекта:
1. Ефикасно руковођење пројектом
Индикатор:
број запослених који ће радити на пројекту
Пројекат: 0005-Утврђивање законских оквира и праћење развоја
образовања на свим нивоима
Сврха пројекта:
Утврђивање праваца развоја и унапређивања квалитета предшколског,
основног и средњег (општег и уметничког) образовања и васпитања и високог
образовања.

- 421 Опис пројекта:
Утврђивање законских оквира спроводе Национални просветни савет – за
предшколско, основно и средње опште и уметничко образовање и васпитање,
Савет за стручно образовање и образовање одраслих – за средње стручно
образовање и васпитање, специјалистичко и мајсторско образовање,
образовање одраслих, образовање за рад, стручно оспособљавање и обуку и
Национални савет за високо обаразовање.
Циљеви пројекта:
1. Развој и унапређење предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања
Индикатор:
Проценат иновираних планова и програма
2. Развој и унапређење високог образовања
Индикатор:
Проценат одобрених акредитација
ГЛАВА 25.1 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм: 2002-Припремни и предшколски програм
Сврха програма:
Остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у
школу
Опис програма:
Програм укључује активности које се односе на делатност предшколског
образовања и васпитања.
Циљ програма:
1. Доступност припремног предшколског програма деци узраста од пет и
по до шест и по година.
Индикатори:
Број деце која похађају припремни предшколски програм.
Повећан обухват деце која похађају припремни предшколски програм.
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Стручно усавршавање запослених у предшколским установама



Четворочасовни припремни предшколски програм

Пројекат: 0001 - Четворочасовни припремни предшколски програм
Сврха пројекта:
Припрема деце за полазак у школу
Опис пројекта:
Програм припреме за полазак у основу школу у оквиру предшколског
васпитања и образовања у години пред полазак у школу у трајању од четири
сата дневно, најмање девет месеци.
Циљ пројекта:

- 422 1. Прилагођено образовање и васпитање које одговара степену развоја
детета.
Индикатор:
Број деце која похађају припремни предшколски програм
Пројекат: 0002 - Стручно усавршавање запослених у предшколским
установама
Сврха пројекта:
Обавезно стручно усавршавање васпитача као саставни део свакодневне
припреме за извођење образовно-васпитног процеса у установи.
Опис пројекта:
Обавеза стручног усавршавања васпитача ради стицања звања.
Циљ пројекта:
1. Повећање броја васпитача који треба да се обуче за рад са децом у
вртићима.
Индикатор:
Број васпитача који су прошли обуку за стручно усавршавање
Програм: 2003-Основно образовање
Сврха програма:
Обављање делатности основног образовања и васпитања, којом се остварује
оспособљеност за живот, рад и даље образовање и самообразовање и
оспособљавање за примену стечених знања.
Опис програма:
Програм укључује активности које се односе на делатност основног образовања
и васпитања.
Циљ програма:
1. Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под
једнаким условима свој деци, како у економско недовољно неразвијеним
подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединaма
као и једнаку могућност за образовање деце и ученика са сметњама у
развоју
Индикатор:
Повећан обухват деце која похађају први и други циклус обавезног основног
образовања и васпитања
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:
 Реализација делатности основног образовања
 Допунска школа у иностранству
 Такмичење ученика
 Стручно усавршавање запослених у основним школама
 Унапређење инфраструктуре основних школа
Пројекат: 0001-Реализација делатности основног образовања
Сврха пројекта:

- 423 Обављање делатности основног образовања и васпитања.
Опис пројекта:
Реализација образовно васпитног рада кроз наставне и ненаставне активности
у 1313 основних школа на територији Републике Србије, којим се остварује
програм образовања и васпитања
Циљ пројекта:
1. Развој интелектуалних капацитета и знања ученика нужних за
разумевање природе, друштва, себе и света у ком живе
Индикатор:
Усвајање стандарда за пружање квалитетнијег образовања
Пројекат: 0002-Набавка бесплатних уџбеника за ђаке прваке
Сврха пројекта:
Омогућити свим ученицима да имају бесплатне уџбенике
Опис пројекта:
Набавка бесплатних уџбеника за ђаке од првог до четвртог разреда – први
циклус основног образовања и васпитања.
Циљ пројекта:
1. Набавка уџбеника и радних листића за ђаке од првог до четвртог
разреда – први циклус основног образовања и васпитања.
Индикатор:
Број ученика који су добили комплете књига.
Пројекат: 0003-Допунска школа у иностранству
Сврха пројекта:
Образовање деце грађана Републике Србије који привремено бораве у
иностранству по посебном програму основног образовања и васпитања који на
предлог Савета, доноси министар
Опис пројекта:
Реализација образовно васпитног рада за децу грађана Републике Србије који
привремено бораве у иностранству.
Циљеви пројекта:
1. Организовање, спровођење и праћење допунског основног образовања
у иностранству
Индикатори:
Број деце која су обухваћена допунском школом у иностранству
Пројекат: 0004-Такмичење ученика
Сврха пројекта:
Представљање стеченог знања, умећа и вештина из појединих наставних
предмета и области образовно-васпитног рада, рангирање степена и нивоа
постигнућа ученика, афирмације наставних резултата сваког појединог
наставног предмета и јавно представљање стечених знања, умећа, вештина и
стваралаштва ученика

- 424 Опис пројекта:
Организовање такмичења ученика на свим нивоима (школско, општинско,
окружно, државно и међународно).
Циљ пројекта:
1. Остварење што бољих резултата на такмичењима на свим нивоима.
Индикатор:
Број ученика који су обухваћени Програмом такмичења ученика
Пројекат: 0005-Стручно усавршавање запослених у основним школама
Сврха пројекта:
Похађањем планираних обука запослени у основним школама остварују право
и обавезу стручног усавршавања прописану законом и подзаконским актима.
Опис пројекта:
Планираним семинарима и обукама унапређује се образовање, стицање знања
и вештина за рад у двојезичној настави, развој дидактичко-методичких знања и
вештина, оцењивање у предметној настави основне школе, пружање стручне
подршке у раду ромских асистената у настави и др.
Циљ пројекта:
1.

Планирани семинари и обуке имају за циљ унапређивање рада у
основном образовању са посебним нагласком на маргинализоване
групе и децу са посебним потребама.

Индикатори:
Број наставника ученика који су обухваћени Програмом стручног усавршавања
Пројекат: 0006-Унапређење инфраструктуре основних школа
Сврха пројекта:
Пројектно планирање, санација, реконструкција, доградња, изградња нових
објеката и опремање основних школа.
Опис пројекта:
Реализација претходних планова подразумеваће интервентне санације,
реконструкције и опремање објеката код којих је доведено у питање нормално
функционисање. У наредним корацима приступило би се довршењу капиталних
пројеката започетих у претходним годинама, односно извођењу нових
капиталних пројеката.
Циљ пројекта:
1. Завршетак започетих радова у основим школама
Индикатор:
Број школа које су реновиране, дограђене и завршене у складу са уговорима.
Програм: 2001-Уређење и надзор образовног система
Сврха програма:
Обављање помоћних услуга у образовању
Опис програма:
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основном и средњем образовању и васпитању, као и у ученичком и студентском
стандарду.
Циљеви програма:
1. Несметано и безбедно одвијање процеса наставе у основним и
средњим школама на територији АП Косово и Метохија
Индикатор:
Повећан обухват ученика и наставника на територији АП Косово и Метохија
2. Несметано и безбедно функционисање ученичких и студентских домова
Индикатор:
Повећан обухват ученика и студената који остварују право на исхрану и
смештај.
Пројекат: 0001-Подршка реализацији процеса наставе на територији АП
КиМ (основно образовање)
Сврха пројекта:
Подршка процесу наставе
Опис програма:
Превоз ученика и наставника на териотрији АП КиМ, исплата средстава
расељеним лицима
Циљ пројекта:
1. Превоз ученика и наставника
Индикатор:
Број ученика и наставника обухваћених превозом
ГЛАВА 25.2 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програм: 2004-Средње образовање
Сврха програма:
Обављање делатности средњег образовања и васпитања, доступно свима и
нуди активан приступ образовним услугама - ученицима, одраслима, лицима са
посебним потребама, онима који немају одговарајуће улазне квалификације,
незапосленима и онима који желе да се активно врате на тржиште рада. У том
смислу оно одговара на тренутне потребе тржишта рада.
Опис програма:
Програм укључује активности које се односе на делатност средњег образовања
и васпитања.
Циљ програма:
1. Реализација делатности средњег образовања и васпитања треба да
обезбеди ученицима могућност за усвајањем знања, стицањем вештина и
способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање
Индикатори:
Упис око 81000 ученика са завршеном основном школом у средње школе ради
даљег школовања и стицања знања и вештина

- 426 Реализација и унапређење образовно – васпитног рада у пет школа од
посебног интереса за Републику
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Реализација делатности средњег образовања



Такмичење ученика



Рад са талентованим и даровитим ученицима



Унапређење инфраструктуре средњих школа



Стручно усавршавање запослених у средњем образовању

Пројекат: 0001-Реализација делатности средњег образовања
Сврха пројекта:
Обављање делатности средњег образовања и васпитања.
Опис пројекта:
Реализација образовно васпитног рада кроз наставне и ненаставне активности
у 452 средње школе на територији Републике Србије, којим се остварује
програм образовања и васпитања.
Циљ пројекта:
1. Квалитетно образовање и васпитање кроз развијање знања, вештина,
ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољи
сопствене потребе и интересе, развијају сопствену личност и потенцијала
Индикатор:
Усвајање стандарда за пружање квалитетнијег образовања
Пројекат: 0003-Такмичење ученика
Сврха пројекта:
Представљање стеченог знања, умећа и вештина из појединих наставних
предмета и области образовно-васпитног рада, рангирање степена и нивоа
постигнућа ученика, афирмације наставних резултата сваког појединог
наставног предмета и јавно представљање стечених знања, умећа, вештина и
стваралаштва ученика.
Опис пројекта:
Организовање такмичења ученика на свим нивоима (школско, општинско,
окружно, државно и међународно).
Циљ пројекта:
1. Остварење што бољих резултата на такмичењима на свим нивоима
Индикатори:
Број ученика обухваћен тестирањем и провером знања на републичким
такмичењима
Број ученика средњих школа на међународним такмичењима
Пројекат: 0004-Рад са талентованим и даровитим ученицима
Сврха пројекта:
Рад са талентованим ученицима треба да обезбеди квалитетно образовање и
васпитање, које осигурава стицање, језичке, математичке, научне, уметничке,
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живот у савременом друштву.
Опис пројекта:
Програм рада са талентованом и даровитом децом и ученицима се остварује
кроз програмску сарадњу Министарства просвете и науке са референтним
институцијама и организацијама које се баве талентованом и даровитом децом
и ученицима.
Циљ пројекта:
1. Остварење што бољих резултата на такмичењима на свим нивоима.
Индикатори:
Број ученика обухваћен стицањем већих знања од
знања стечених базним образовањем,
Број спроведених тестирања и провера стеченог знања ученика, као критеријум
за додатни рад са талентима.
Пројекат: 0005-Унапређење инфраструктуре средњих школа
Сврха пројекта:
Пројектно планирање, санација, реконструкција, доградња, изградња нових
објеката и опремање средњих школа.
Опис пројекта:
Реализација претходних планова подразумеваће интервентне санације,
реконструкције и опремање објеката код којих је доведено у питање нормално
функционисање. У наредним корацима приступило би се довршењу капиталних
пројеката започетих у претходним годинама, односно извођењу нових
капиталних пројеката.
Циљ пројекта:
1. Завршетак започетих радова у основим школама.
Индикатор:
Број школа које су реновиране, дограђене и завршене у складу са уговорима
Пројекат: 0006-Стручно усавршавање запослених у средњем образовању
Сврха пројекта:
Похађањем планираних обука запослени у основним школама остварују право
и обавезу стручног усавршавања прописану законом и подзаконским актима
Опис пројекта:
Планираним семинарима и обукама унапређује се образовање, стицање знања
и вештина за рад у двојезичној настави, развој дидактичко-методичких знања и
вештина, оцењивање у предметној настави основне школе, пружање стручне
подршке у раду ромских асистената у настави и др.
Циљ пројекта:
1. Планирани семинари и обуке имају за циљ унапређивање рада у
основном образовању са посебним нагласком на маргинализоване групе
и децу са посебним потребама.
Индикатори:
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усавршавања
Програм: 2007-Помоћне услуге у образовању
Сврха програма:
Подршка процесу наставе
Опис програма:
Програм укључује активности које се односе на делатност помоћних услуга у
основном и средњем образовању и васпитању, као и у ученичком и студентском
стандарду
Циљеви програма:
1. Несметано и безбедно одвијање процеса наставе у основним и
средњим школама на територији АП Косово и Метохија
Индикатор:
Повећан обухват ученика и наставника на територији АП Косово и Метохија
2. Несметано и безбедно функционисање ученичких и студентских домова
Индикатор:
Повећан обухват ученика и студената који остварују право на исхрану и
смештај
Пројекат: 0001-Подршка реализацији процеса наставе на територији АП
КиМ (средње образовање)
Сврха пројекта:
Подршка процесу наставе
Опис пројекта:
Превоз ученика и наставника на териотрији АП КиМ, исплата средстава
расељеним лицима
Циљ пројекта:
1. Превоз ученика и наставника
Индикатор:
Број ученика и наставника обухваћених превозом
ГЛАВА 25.3 - УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД
Програм: 2007-Помоћне услуге у образовању
Сврха програма:
Обављање помоћних услуга у образовању.
Опис програма:
Програм укључује активности које се односе на делатност помоћних услуга у
основном и средњем образовању и васпитању, као и у ученичком и студентском
стандарду
Циљ програма:
1. Несметано и безбедно функционисање ученичких и студентских
домова.
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Повећан обухват ученика и студената који остварују право на исхрану и
смештај
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Систем установа ученичког стандарда (средње образовање)



Унапређење инфраструктуре установа ученичког стандарда



Индивидуална помоћ ученицима (средње образовање)

Пројекат: 0001-Систем установа ученичког стандарда (средње
образовање)
Сврха пројекта:
Обезбеђивање додатних услова за доступније, ефикасније и квалитетније
образовање ученика средњих школа
Опис пројекта:
Систем установа ученичког стандарда чине установе (домови ученика) које се
оснивају ради остваривања права ученика у области ученичког стандарда. У
дому ученика, ученици остварују право на смештај и исхрану, васпитни рад,
културно-забавне, спортско-рекреативнe и друге активности. Програм је
намењен редовним ученицима средњих школа чије се школовање финансира
из буџета Републике Србије, а који немају пребивалиште у месту у коме уче
школу, односно у коме се налази седиште установе ученичког стандарда
Циљ пројекта:
1. Обезбеђивање додатних услова за доступније, ефикасније и
квалитетније образовање ученика средњих школа.
Индикатори:
Број ученика средњих школа обухваћених смештајем и исхраном
Поправке и одржавање зграда и објеката
Поправке и одржавање опреме
Пројекат: 0002-Унапређење инфраструктуре установа ученичког стандарда
Сврха пројекта:
Пројектно планирање, санација, реконструкција, доградња, изградња нових
објеката и опремање ученичких домова
Опис пројекта:
Реализација претходних планова подразумеваће интервентне санације,
реконструкције и опремање објеката код којих је доведено у питање нормално
функционисање. У наредним корацима приступило би се довршењу капиталних
пројеката започетих у претходним годинама, односно извођењу нових
капиталних пројеката
Циљ пројекта:
1. Завршетак започетих радова у ученичким домовима.
Индикатор:
Број домова који су реновирани, дограђени и завршени у складу са уговорима
Пројекат: 0003-Индивидуална помоћ ученицима (средње образовање)
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Индивидуална помоћ ученицима, у оквиру делатности ученичког стандарда,
подразумева доделу ученичких стипендија и кредита
Опис пројекта:
Стипендије се додељују, на основу Конкурса Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, ученицима средњих школа, чији је оснивач Република
Србија, који постижу одличан успех током школовања (просечна оцена у
претходно завршеним разредима школе најмање 4,50), уз уважавње
материјалног стања породице ученика. Такође, стипендије се могу доделити и
ученицима из осетљивих друштвених група, у складу са законом. Стипендија се
додељује без обавезе враћања. Кредити се додељују, на основу Конкурса
Министарства просвете, науке и технолошког развоја ученицима средњих
школа који се школују за неко од дефицитарних занимања и који имају
закључен уговор са привредним друштвом или установом о коришћену кредита
Циљ пројекта:
1. Додела ученичких стипендија и кредита.
Индикатори:
Број корисника стипендија за одличне ученике средњих школа
Број корисника ученичких кредита
ГЛАВА 25.4 - ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм: 2005-Високо образовање
Сврха програма:
Обављање делатности виског образовања.
Опис програма:
Обављање делатности из области високог обрзовања врши се кроз наставно –
образовне и научне - истраживачке делатности. Овим програмом уређена је
делатност универзитета и факултета, високих струковних школа, као и
академија уметности
Циљ програма:
1. Преношење научних, стручних и уметничких знања и вештина.
Индикатор:
Повећан обухват студената
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Реализација делатности вишег и високог образовања



Међународна сарадња, размена студената и лектора



Пројекат ЦЕЕПУС



Унапређење инфраструктуре установа високог образовања

Пројекат: 0001-Реализација делатности вишег и високог образовања
Сврха пројекта:
Реализација делатности високог образовања
Опис пројекта:
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на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање
високог образовања. На академским студијама изводи се академски студијски
програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и
уметничких достигнућа. На струковним студијама изводи се струковни студијски
програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за
укључивање у радни процес. Студије првог степена су: -основне академске
студије -основне струковне студије Студије другог степена су: -дипломске
академске студије - мастер -специјалистичке струковне студије специјалистичке академске студије Студије трећег степена су докторске
академске студије
Циљ пројекта:
1. Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну
високо образовање и да се образују током читавог живота и битно
повећање броја становника са високим образовањем
Индикатори:
Број уписаних студената
Пројекат: 0002-Међународна сарадња, размена студената и лектора
Сврха пројекта:
Реализација делатности високог образовања
Опис пројекта:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваке године мора да
испуни обавезе произишле из програма сарадње и реализације међународних
споразума, програма просветно-културне сарадње и споровођење обавеза које
из њих произилазе – стипендије, лекторати, летњи течајеви, плате професора,
лектора, како би се обезбедила средства за реализацију размене студената,
рад лектора на иностраним универзитетима, као и одласке делегација на
преговоре и стручно усавршавање. Министарство је обавезно да изврши
прихват страних студената постдипломаца и доктораната на усавршавање, као
и да им обезбеди стипендије, смештај у домовима и све остало. Истовремено
учествује и у припреми и изради нацрта споразума, програма и протокола
међудржавне сарадње (преговори, посете, парафирање, ратификација).
Циљ пројекта:
1. Ангажовање страних лектора на универзитетима у Републици Србији.
Индикатор:
Број студената, лектора који су обухваћени сарадњом
Пројекат: 0003-Пројекат ЦЕЕПУС
Сврха пројекта:
Реализација делатности високог образовања
Опис пројекта:
Ангажовање страних лектора на универзитетима у Републици Србији; Подршка
постојећим и отварање нових лектората за српски језик у иностранству;
Настава српског језика у земљама у региону за припаднике српске националне
мањине; Усавршавање страних студената на основу потписаних међудржавних
споразума / програма и меморандума; Течај српског језика за стране студенте у
летњем семестру 2014. године; Реализација свих сегмената међународних
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потписани, односно који су потписани након доношења Буџета за 2014. годину и
спровођење обавеза које из њих проистичу „Свет у Србији” – стипендије за
студенте из држава чланица покрета несврстаних земаља на универзитетима у
Србији
Циљ пројекта:
1. Ангажовање страних лектора на универзитетима у Републици Србији;
Индикатор:
Број студената, лектора који су обухваћени сарадњом
Пројекат: 0004-Унапређење инфраструктуре установа високог образовања
Сврха пројекта:
Пројектно планирање, санација, реконструкција, доградња, изградња нових
објеката
Опис пројекта:
Реализација претходних планова подразумеваће интервентне санације,
реконструкције и опремање објеката код којих је доведено у питање нормално
функционисање. У наредним корацима приступило би се довршењу капиталних
пројеката започетих у претходним годинама, односно извођењу нових
капиталних пројеката
Циљ пројекта:
1. Завршетак започетих радова у високошколским установама.
Индикатор:
Број високошколских установа које су реновиране, дограђене и завршене у
складу са уговорима
ГЛАВА 25.5 - СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
Програм: 2007-Помоћне услуге у образовању
Сврха програма:
Обављање помоћних услуга у образовању.
Опис програма:
Програм укључује активности које се односе на делатност помоћних услуга у
основном и средњем образовању и васпитању, као и у ученичком и студентском
стандарду
Циљ програма:
1. Несметано и безбедно функционисање ученичких и студентских
домова.
Индикатор:
Повећан обухват ученика и студената који остварују право на исхрану и
смештај
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Систем установа студентског стандарда (високо образовање)



Унапређење инфраструктуре установа студентског стандарда
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Индивидуална помоћ студентима (високо образовање)



Унапређење студентског стваралаштва

Пројекат: 0001-Систем установа студентског стандарда (високо
образовање)
Сврха пројекта:
Обезбеђивање додатних услова за доступније, ефикасније и квалитетније
образовање студената.
Опис пројекта:
Програм је намењен студентима чије се школовање финансира из буџета
Републике Србије. Помоћ у току школовања у овом програму усмерена је на
смештај у студентским домовима и исхрану у студентским ресторанима, одмор
и опоравак у студентском опоравилишту и трошкове установа културе (изузев
програма) што представља основне животне услове за студенте који студирају
ван места становања, а редовно и квалитетно извршавају своје обавезе у току
процеса стицања високог образовања.
Циљ пројекта:
1. Обезбеђивање животних услова у процесу стицања образовања и
студентима из економски неразвијених подручја и социјално мање
подстицајних средина у установама студентског стандарда
Индикатори:
Број студената обухваћених исхраном у студенстким ресторанима
Број студената смештених у студенстким домовима
Број студената који користе услуге одмора и опоравка
Пројекат: 0002-Унапређење инфраструктуре установа студентског
стандарда
Сврха пројекта:
Пројектно планирање, санација, реконструкција, доградња, изградња нових
објеката и опремање ученичких домова
Опис пројекта:
Реализација претходних планова подразумеваће интервентне санације,
реконструкције и опремање објеката код којих је доведено у питање нормално
функционисање. У наредним корацима приступило би се довршењу капиталних
пројеката започетих у претходним годинама, односно извођењу нових
капиталних пројеката
Циљ пројекта:
1. Завршетак започетих радова у студенстким домовима.
Индикатор:
Број домова који су реновирани, дограђени и завршени у складу са уговорима
Пројекат: 0003-Индивидуална помоћ студентима (високо образовање)
Сврха пројекта:
Индивидуална помоћ студентима у оквиру делатности студентског стандарда,
подразумева доделу студенстких стипендија и кредита
Опис пројекта:
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први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија на режиму
финансирања из буџета Републике Србије, а чији родитељи имају
пребивалиште на територији Републике Србије. Студенти од друге до пете (или
шесте) године основних студија остварују право, ако током студирања нису
губили више од једне године. Број и појединачни услови утврђени су конкурсом.
Критеријуми за доделу кредита су: постигнути резултати у школовању и
приходи по члану домаћинства. У складу са чланом 19. Закона о ученичком и
студентском стандарду, новчани износ кредита је најмање у висини учешћа
студента у цени исхране и смештаја увећан за 25%. Износ кредита исплаћује се
студенту чеком овлашћене банке који гласи на име корисника и доставља се
преко високошколске установе на којој корисник кредита студира. Корисник
кредита обавезан је да врати примљени износ кредита са каматом у складу са
законом. Студентске стипендије су вид индивидуалне помоћи за студенте који
постижу изузетне резултате, без обзира на материјални статус и не враћају се.
Студентску стипендију Министарства остварују студенти са просечном оценом
преко 8,5 и континуитетом у току школовања. Начин исплате ових стипендија
исти је као и студентских кредита.
Циљ пројекта:
1. Додела студентских стипендија и кредита
Индикатори:
Број корисника стипендија
Број корисника студентских кредита
Пројекат: 0004-Унапређење студентског стваралаштва
Сврха пројекта:
Културно-забавне активности, информисање, издавачка делатност и спортске
активности студената организоване су кроз програме које реализују установе
културе и програме и делове програма академских културно-уметничких
друштава, студентских асоцијација и организација за које је утврђено да су од
општег интереса
Опис пројекта:
У „програмски пакет” спадају: форуми, позоришни, музички, ликовни, филмски
програми, течајеви, семинари, курсеви, округли столови, панели, инострана
сарадња, медијске презентације. Програми установа намењени су студентима
свих универзитета без обзира на извор њиховог школовања, младим и осталој
популацији, а програми или делови програма организација и удружења
намењени су студентима као учесницима концертних програма, манифестација,
радионица, турнеја, радио емисија, медијског сервиса, издаваштва, културних и
спортских манифестација. Овај сегмент студентског стандарда има карактер
социјалне заштите из буџета јер су улази за студенте бесплатна, а приходи из
буџета представљају подршку организацији програма, односно делова
програма
Циљ пројекта:
1. Презентација културних, научних и спортских садржаја и достигнућа у
разним областима и афирмација аутентичних креативно-стваралачких
потенцијала студената и младих
Индикатор:
Број студентских програма
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ГЛАВА 25.6 - ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Програм: 2001-Уређење и надзор образовног система
Сврха програма:
Завод обавља стручне послове из области образовања и васпитања и
учествује у припреми прописа из надлежности Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Националног просветног савета и Савета за стручно
образовање и образовање одраслих, као и друге послове у складу са законом,
одлуком о оснивању и Статутом Завода.
Опис програма:
Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да
Република Србија оснива Завод за унапређивање образовања и васпитања
ради праћења обезбеђивања и унапређивања квалитета развоја система
образовања и васпитања за обављање развојених, саветодавних,
истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и
средњем образовању и васпитању.
Циљ програма:
1. Праћење обезбеђивања и унапређивања квалитета развоја система
образовања и васпитања
Индикатор:
Број обављањених развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних
послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању
Пројекат: 0001-Унапређивање образовања и васпитања
Сврха пројекта:
Завод обавља стручне послове из области образовања и васпитања и
учествује у припреми прописа из надлежности Министарства просвете,
Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање
одраслих, као и друге послове у складу са законом, одлуком о оснивању и
Статутом Завода
Опис пројекта:
Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да
Република Србија оснива Завод за унапређивање образовања и васпитања (у
даљем тексту: Завод) ради праћења обезбеђивања и унапређивања квалитета
развоја система образовања и васпитања за обављање развојених,
саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском,
основном и средњем образовању и васпитању. Одлука Владе о оснивању
Завода објављена је у Службеном гласнику Републике Србије број 73/04 од 25.
јуна 2004.
Циљ пројекта:
1. Праћење обезбеђивања и унапређивања квалитета развоја система
образовања и васпитања
Индикатор:
Обављање развојених, саветодавних, истраживачких и других стручних
послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању
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ВАСПИТАЊА
Програм: 2001-Уређење и надзор образовног система
Сврха програма:
Обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.
Опис програма:
Обавља стручне послове у областима: припреме општих стандарда постигнућа,
примене стандарда квалитета рада установа, припреме програма завршног
испита у основном и матурских испита у општем средњем и уметничком
образовању и васпитању, припреме задатака и инструмената завршног испита
у основном образовању и васпитању опште и уметничке матуре у општем
средњем и уметничком образовању и васпитању, обраду и анализу резултата
испита, вредновање огледа, пружање стручне подршке Министарству просвете
и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде
података; пружање стручне подршке установама у погледу праћења и
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа, припремање материјала за
испитивање и оцењивање ученика, праћење усаглашености система
вредновања и осигурања квалитета образовања и вапитања са системима
вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских
земаља
Циљ програма:
1. Обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.
Индикатор:
Реализоване планиране програмске акивности за 2014. годину.
Пројекат: 0001-Вредновање квалитета образовања и васпитања
Сврха пројекта:
Реализовање планиране програмске акивности за 2014. годину, а на основу
везе програма са стретегијама и политикама: Стратегија развоја образовања у
Србији до 2020. године (2012), Стратешки циљеви образовања и обуке до 2020.
године у земљама Европске уније (2009), Национални план акције за децу
(2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006),
Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја
(2001), Копенхашка декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на
врху за друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном
образовању за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција
против дискриминације у васпитању и образовању (1960), Националне
стратегије Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији (2005),
Националне стратегије запошљавања 2005 – 2010, (2005), Стратегије развоја
малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2003-2008 (2003),
Стратегије развоја социјалне заштите (2005), Националне стратегије о старењу
2006-2015 (2006), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици
Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски
циљеви развоја (2001), Светска декларација о квалитетном образовању за све
(1990), Хамбуршка деклaрација о учењу одраслих, UNESCO (1997),
Меморандум о доживотном учењу Европске комисије (2000), Дакарски оквир
деловања – Образовање за све (2000), Европски простор доживотног учења
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развој Скупштине УН (2005).
Циљ пројекта:
1. Обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.
Индикатор:
Реализоване планиране програмске акивности за 2014. годину
РАЗДЕО 26 - МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Програм: 1801-Уређење и надзор у области здравства
Сврха програма:
Уређење, развој и надзор спровођења здравствене политике која ће омогућити
подједнаку доступност здравствене заштите свим грађанима; да здравствени
систем буде оријентисан ка пацијенту уз константно унапређење квалитета и
ефикасности у систему здравствене заштите, као и да осигура одржив систем
финансирања.
Опис програма:
Програм обухавата функције Министарства здравља у областима везаним за
уређење здравственог система тј. система здравствене заштите; система
обавезног здравственог осигурања; других облика здравственог осигурања и
доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог
осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о
обавезном социјалном осигурању; садржај здравствене заштите; очување и
унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених
потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно
усавршавање и специјализације здравствених радника; обезбеђивање
здравствене заштите из јавних прихода укључујући финансирање и процену
потреба; обезбеђивање здравствене заштите странаца и др; организацију
инспекцијског надзора над радом здравствених установа, приватне праксе и
других правних лица за које је посебним законом утврђено да обављају
одређене послове здравствене делатности, односно контролу примене Закона
о здравственој заштити као и других прописа из области здравља; послови
унутрашњег надзора над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених
послова државне управе у областима под санитарним надзором; послови
надзора у области производње и промета лекова и медицинских средстава,
спровођење међународних споразума и пројеката и међународну сарадњу у
области лекова и дрога и др.
Циљ програма:
1. Унапређење здравствене заштите кроз стручно усавршавање и
специјализацију здравствених радника
Индикатори:
Број кандидата који су положили стручни испит за здравствене раднике и
здравствене сараднике са високом стручном спремом;
Број поступака за доделу назива примаријус за докторе медицине, докторе
стоматологије и дипломиране фармацеуте;
Број одобрених специјализација и ужих специјализација за здравствене
раднике и здравствене сараднике.
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инспекцијски и санитарни надзор
Индикатори:
Број извршених редовних, ванредних и контролисаних инспекцијских надзора;
Број извршених санитарних надзора.
3. Обезбедити сигуран и квалитетан приступ лекова пацијентима
Индикатори:
Број инспекцијских надзора у области лекова и медицинских средстава;
Број издатих дозвола за увоз и извоз;
Број издатих дозвола за производњу и промет лекова и медицинских
средстава.
4. Доношења и измене закона и подзаконских аката
Индикатори:
Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити;
Измене и допуне Закона о обавезним медицинским евиденцијама;
Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности.
Пројекат: 0001-Уређење здравственог система
Сврха пројекта:
Уређење система здравствене заштите и спровођење здравствене политике
која ће омогућити подједнаку доступност здравствене заштите свим грађанима;
да здравствени систем буде оријентисан ка пацијенту уз константно
унапређење квалитета и ефикасности у систему здравствене заштите, као и да
осигура одржив систем финансирања.
Опис пројекта:
Уређивање здравственог система тј. система здравствене заштите; система
обавезног здравственог осигурања; других облика здравственог осигурања и
доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог
осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о
обавезном социјалном осигурању; садржаја здравствене заштите; очување и
унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених
потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно
усавршавање и специјализације здравствених радника; обезбеђивање
здравствене заштите из јавних прихода укључујући финансирање и процену
потрeба; обезбеђивање здравствене заштите странаца и др.
Циљеви пројекта:
1. Доношења и измене закона и подзаконских аката
Индикатори:
Измене и допуне Закона о обавезним медицинским евиденцијама;
Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности;
Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити.
2. Унапређење здравствене заштите кроз стручно усавршавање и
специјализацију здравствених радника
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Број кандидата који су положили стручни испит за здравствене раднике и
здравствене сараднике са високом стручном спремом;
Број поступака за доделу назива примаријус за докторе медицине, докторе
стоматологије и дипломиране фармацеуте;
Број одобрених специјализација и ужих специјализација за здравствене
раднике и здравствене сараднике.
Пројекат: 0002-Надзор и контрола здравствених установа
Сврха пројекта:
Унапређење здравља грађана, спровођењем сталне контроле здравствених
установа кроз инспекцијски надзор у делу квалитета рада здравствених
установа, како редовног тако и ванредног надзора.
Опис пројекта:
Организација инспекцијског надзора над радом здравствених установа,
приватне праксе и других правних лица за које је посебним законом утврђено
да обављају одређене послове здравствене делатности, односно контролу
примене Закона о здравственој заштити као и других прописа из области
здравља. Вршење послова здравствене инспекције обезбеђује Република а
надзор врши Министарство здравља, преко здравствених инспектора, у
поступцима који се спроводе у оквиру редовних планских активности или због
ванредних околности.
Циљеви пројекта:
1. Одрживост квалитета у пружању здравствене заштите кроз испуњеност
услова при почетку рада
Индикатор:
Број решења за почетак рада и обављање здравствене делатности у
здравственим установама, приватној пракси и другим правним лицима која могу
да обављају здравствену делатност;
2. Одрживост квалитета здравствене заштите при пружању здравствених
услуга
Индикатори:
Број редовних инспекцијских надзора у здравственим установама, приватној
пракси и другим правним лицима која могу да обављају здравствену делатност;
Број редовних инспекцијских надзора у здравственим установама, приватној
пракси и другим правним лицима која могу да обављају здравствену делатност;
Број ванредних инспекцијских надзора у здравственим установама, приватној
пракси и другим правним лицима која могу да обављају здравствену делатност,
по основу пријаве;
Број контролних инспекцијских надзора у здравственим установама, приватној
пракси и другим правним лицима која могу да обављају здравствену делатност.
Пројекат: 0003-Санитарни надзор
Сврха пројекта:
Спровођење мера превентивне здравствене заштите, које су одређене законом,
да обезбеђују санитарне, хигијенске и епидемиолошке заштите грађана широм
земље
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У области санитарног надзора, врше се послови унутрашњег надзора над
имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у
областима под санитарним надзором, израђују се записници са предлогом
мера; изрђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних
инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и
годишње и по утрвђеном стању педлаже се министру предузимање
одговарајућих мера, израђује се стручно мишљење за израду нацрта
другостепеног решења из области под санитарним надзором, учествује се у
припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа под
санитарним надзором; обављају се и други послови.
Циљеви пројекта:
1.Унапређење превентивне здравствене заштите вршењем санитарног
надзора
Индикатори:
Број редовних санитарних надзора на територији управних округа;
Број контролних санитарних надзора на територији управних округа;
Број ванредних санитарних надзора на територији управних округа.
2. Унапређење превентивне здравствене заштите кроз санитарни надзор
на граници и другим местима царињења
Индикатори:
Број санитарних надзора хране при увозу;
Број захтева за санитарни надзор предмета опште употребе при увозу;
Број санитарних надзора над саобраћајним средствима у међународном
саобраћају.
Пројекат: 0004-Надзор у области лекова и дрога
Сврха пројекта:
Обезбеђење сигурног и квалитетног приступа лековима и медицинским
средствима и смањење психоактивних контролисаних супстанци у Републици
Србији
Опис пројекта:
Обухвата следеће послове: учествовање у припреми и спровођењу
међународних споразума и пројеката као и спровођење међународне сарадње
у области производње лекова, медицинских средстава и галенских лекова;
израду елабората, анализа, студија и програма у области производње и
промета лекова и медицинских средстава; припрема упутстава за рад
инспектора за лекове и медицинска средства, инспекцијске послове и са њима
повезане стручне послове у области производње, израде галенских лекова,
промета и испитивања лекова, фармаковигиланце, односно вигиланце
медицинских средстава; издавање дозвола за производњу лекова и
медицинских средстава, дозвола за промет лекова и медицинских средстава на
велико, дозвола за промет медицинских средстава на мало, дозвола за израду
галенских лекова; процену и анализу дефекта квалитета лекова и
фалсификованих лекова и медицинских средставаи друге послове.
Циљеви пројекта:
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медицинских средстава ради снадбевања тржишта лековима и
медицинским средствима
Индикатори:
Издате дозволе за производњу и промет на велико и мало лекова и
медицинских средстава;
Издате дозволе и сагласности за увоз и извоз психоактивних контролисаних
супстанци, прекурсора и других супстанци.
2. Континуирано праћење здравствених установа и других правних
субјеката у делу производње и промета психоактивних контролисаних
супстанци и прекурсора и употреба истих у здравственим установама
Индикатори:
Број обављених инспекцијских надзора правних лица која се баве
производњом, односно прометом психоативних контролисаних супстанци,
односно прекурсора;
Број обављених инспекцијских надзора здравствених установа које у лечењу
употрбљавају психоативне контролисане супстанце;
Број обављених инспекцијских надзора лабораторија за контролу присуства
психоактивних контролисаних супстанци.
Програм: 1802-Превентивна здравствена заштита
Сврха програма:
Очување и унапређење здравља
Опис програма:
Очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика за
настанак обољења, стицање знања и навика о здравом начину живота;
спречавање и сузбијање и рано откривање болести и обезбеђивање свих
информација које су становништву потребне за одговорно поступање у очувању
здравља.
Циљ програма:
1. Едукација становништва у здравственим установама и едукација
едукатора
Индикатори:
Број индивидуалног здравственог васпитања у области промоције здравља;
Број израђених извештаја о потенцијалним претњама које су у вези са заразним
болестима, болестима непознатог порекла и другим догађајима у јавном
здрављу;
Број спроведеног здравственог васпитања у здравственом надзору.
2. Превенција и рано откривање малигних и кардиоваскуларних болести
Индикатори:
Обухват жена за рано откривање карцинома дојке;
Број домова здравља у којима се спроводи процена ризика од болести срца и
крвних судова;
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конференција за медије и проглашење победника) и 31.маја Светског дана без
дуванског дима (јавна манифестација)
3. Одржавање броја сталних даваоца крви, повећање броја нових
давалаца крви и смањење броја наменског давања крви
Индикатори:
Достизање броја редовних и нових давалаца крви;
Достизање броја јединица крви редовних даваоца;
Достизање максималног броја наменског давања крви.
4. Рано откривање болести од већег социо-медицинског значаја
Индикатори:
Одржана предавања за лекаре примерне здравствене заштите;
Едуковани лекари примарне здравствене заштите из области препознавања
ризичних болесника са хроничном бубрежном болешћу;
Едуковани лекари и медицинске сестре у сваком превентивном
центру/саветовалишту за дијабетес.
5. Унапређење здравља деце, жена и одраслих
Индикатори:
Вакцинација и систематски прегледи деце;
Број прегледаних трудница и бабињара;
Превентивни прегледи одраслих.
Пројекат: 0001- Јавно здравље у функцији Института за јавно здравље
Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут”
Сврха пројекта:
Остваривање општег интереса у здравственој заштити у функцији Институт за
јавно здравље Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут”
Опис пројекта:
Обухваћене су следеће активности: праћење и анализа здравственог стања
становништва и рада и ефеката здравствене службе, развој здравственог
информационог система (ресорне базе података) који треба да обезбеди
континуирано ажурирање података о ресурсима здравствених
установа,праћење квалитета рада здравствених установа уз израду
методолошких упутстава за извештавање о показатељима квалитета
здравствене заштите, координација, планирање, организација и спровођење
активности промоције здравља, које су посебно усмерене на осетљиве
групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца, лица старија од
65 година живота и особе са инвалидитетом) становништва, превенција и
контрола заразних болести укључујући и национални програм имунизације,
превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења, праћење
фактора ризика у животној средини који угрожавају здравље кроз
евидентирање, прикупљање и анализу података о факторима ризика из
животне средине који угрожавају здравље са предлогом мера и покретањем
заједнице за решавање ових проблема, микробиологија јавног здравља,
организација спремности за ванредна стања (епидемије, природне несреће и
катастрофе изазване људским фактором), координација активности на пољу
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научно-истраживачке библиотеке на прикупљању, сређивању и чувању за
Институт релевантне библиотечке грађе, развијање националних здравствених
рачуна у Србији, спровођење Међународног здравственог правилника
(International Health Regulations IHR), програм имплементације система
комуникације и концепта епидемијског обавештавања у складу са препорукама
ЕУ, едукација здравствених радника домова здравља за рано откривање
депресије, у Републици Србији, успостављање мониторинга у вези са
злоупотребом дрога на националном нивоу према стандардима ЕУ и
злоупотребе алкохола и јачање превенције на радном месту и међу младима.
Циљеви пројекта:
1. Праћење и анализа здравственог стања становништва, рада и ефеката
здравствене службе
Индикатори:
Ажуриране базе података о порођајима, прекидима трудноћа и умрлима;
Ажурирана база података о обољењима и стањима у стационарним
здравственим установама;
Ажуриранa база података о обољењима и стањима у ванболничким
здравственим установама.
2. Развој здравственог информационог система – ресурсне базе података
Индикатори:
Ажурирана база података о организационој структури здравствених установа;
Ажурирана база података о кадровима здравствених установа;
Ажурирана база података о опреми у здравственим установама.
3. Праћење квалитета рада здравствених установа, организација и
спровођење провере квалитета стручног рада
Индикатори:
Сачињен извештај о спроведеним редовним и ванредним проверама
квалитета стручног рада у здравственим установама и другим облицима
здравствене службе;
Сачињена 2 извештаја о задовољству запослених у здравственим установама и
о задовољству корисника пруженом здравственом заштитом;
Број едукованих стручних надзорника од којих је најмање 95% унапредило
своје знање.
4. Превенција и контрола заразних болести, укључујући и подршку
националном програму имунизације
Индикатори:
Сачињена анализа прикупљених пријава заразних болести и епидемија;
Сачињена анализа прикупљених пријава и одјава болничких инфекција;
Сачињена анализа кварталних извештаја о имунизацији у здравственим
установама.
5. Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења (ХНО)
Индикатори:
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обољења (регистар малигних обољења, регистар за акутни коронарни синдром,
регистар за дијабетес, регистар за болести крвних судова;
Сачињена анализа преваленције фактора ризика за водећа хронично
незаразна обољења у Србији.
Пројекат: 0002 - Јавно здравље у функцији института и завода за јавно
здравље
Сврха пројекта:
Остваривање општег интереса у здравственој заштити у функцији института и
завода за јавно здравље
Опис пројекта:
Програм од општег интереса који се спроводи у функцији института и завода за
јавно здравље је усмерен на стварање услова за очување и унапређење
здравља становништва и заштиту животне средине кроз кординацију,
усклађивање и стручно повезивање рада здравствених установа и других
институција и организација, као и праћење, анализу и оцену параметара
везаних за здравље становништва, перформансе здравственог система и
факторе ризика у животној средини.
Циљеви пројекта:
1. Координација, планирање, организација и спровођење активности
промоције здравља, које су посебно усмерене на осетљиве групације
(труднице, мала и предшколска деца, школска деца лица старија од 65
година)
Индикатори:
Спроведен индивидуални облик здравствено васпитања у области промоције
здравља;
Одржани семинари за 600 едукатора у области промоције здравља;
Број ученика основних и средњих школа за које су одржане здравствено
промотивне активности.
2. Праћење фактора ризика у животној средини који угрожавају здравље
Индикатори:
Број ажурираних база података (о микробиолошкој и физичко-хемијској
исправности воде за пиће, површинских вода и воде из јавних базена, о
микробиолошкој и о квалитету отпадних вода из индустријских;
Број анализираних планова за управљање медицинским отпадом здравствених
установа;
Број база података података о концетрацији олова у крви становништва МЗ
Зајача.
3. Микробиологија јавног здравља
Индикатори:
Број анализираних узорака Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae i Yersinia
enterocolitica;
Број анализа којима је извршена потврдна дијагностика неуроборелиозе,
сифилиса и лајм борелиозе;
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сифилиса и лајм борелиозе;
Спроведене спољне контроле квалитета.
4. Организација спремности за ванредна стања: епидемије, природне
несреће и катастрофе изазване људским фактором
Индикатори:
Број формираних екипа за ванредне ситуације у институтима/заводима;
Број провера спремности и опремљености екипа у ванредним ситуацијама;
Број израђених акционих планова.
Пројекат: 0003-Подстицање активности на омасовљавању добровољног
давалаштва крви
Сврха пројекта:
Континуирано и уједначено снабдевање крви током читаве године и
задовољење рационалних захтева болница за снабдевање безбедном крвљу и
компонентама крви.
Опис пројекта:
Односи се на подстицање активности развоја добровољног давалаштва крви,
одржавање броја редовних давалаца крви, смањење броја наменског давања
крви и регрутовање нових давалаца крви уз едукацију, подршку мотивацију
(додељивање малог знака пажње и захвалница). Добровољно давалаштво крви
и развој капацитета за подршку промоције давалаштва координише Црвени
крст, обухвата волонтере, образовне и здравствене установе, разна удружења,
уз штампање и дистрибуцију пропагадног материјала.
Циљеви пројекта:
1. Одржавање броја сталних даваоца крви и повећање броја нових
давалаца крви
Индикатори:
Број сталних и нових давалаца крви;
Број јединица крви редовних давалаца.
2. Смањење броја наменског давања крви
Индикатори:
Број наменског давања крви.
3. Повећање броја младих људи који су стекли знање и информације о
важности добровољног давалашатва крви кроз литерарни и ликовни
конкурс „Крв живот значи” и организовање акција добровољног
давалаштва
Индикатори:
Број ученика у конкурсу „Крв живот значи”;
Број организованих акција добровољног давалаштва крви у сарадњи са
службама за трансфузију крви;
Број нових волонтера који су едуковани за акције добровољног давалаштва
крви.
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антирабичну заштиту (заштиту од беснила) „Луј Пастер” Нови Сад
Сврха пројекта:
Праћење и проучавање узрока појава, ширења и начина спречавања и
сузбијања беснила
Опис пројекта:
Завод за антирабичну заштиту (заштиту од беснила) „Завод Луј Пастер” Нови
Сад као општи интерес из области здравствене заштите ће вршити: праћење и
проучавање узрока појава, ширења и начина спречавања и сузбијања беснила;
развој електронског регистра антирабичне заштите; спровођење
епидемиолошког надзора над беснилом и унапређење квалитета антирабичне
заштите; праћење и контролу мера антирабичне заштите; дијагностику беснила
и ванредну контролу лекова за антирабичну заштиту; спровођење едукативних
програма из ове области; свакодневно извештавање здравствених установа
које се баве антирабичном заштитом код утврђених позитивних случајева
беснила код животиња; појачан епидемиолошки надзор и епидемиолошко
испитивање повређених пацијената и пацијената у контакту чиме се спречава
преношење беснила међу људима.
Циљеви пројекта:
1. Стабилна епидемиолошка ситуација у Републици Србији у вези са
превенцијом и контролом беснила у РС
Индикатори:
Број сачињених извештаја о епизоотиолошкој ситуацији;
Број извештаја здравствених установа које се баве антирабичном заштитом о
утврђеним негативним и позитивним случајевима беснила код животиња;
Број програма и број спроведеног здравственог васпитања из области беснила
и антирабичне заштите.
2. Унапређење квалитета антирабичне заштите становништва у РС
Индикатори:
Број тестова контроле имунитета (РФФИТ) након имунизације и пре апликације
пете дозе вакцине и број ванредних контрола вакцине и серума против
беснила;
Број прегледаних Образаца бр 5 и број антирабичних станица које су увеле
електронско вођење документације;
Број давалаца плазме ради производње хуманог антирабичног
имуноглобулина.
Пројекат: 0005 - Програми јавног здравља у функцији Института за
вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
Сврха пројекта:
Откривање епидемија заразних болести ради предузимања одређених мера за
спречавање и ширење истих.
Опис пројекта:
Програм се односи на спровођење здравствене заштите од општег интереса
који обухвата активности 4 референтне лабораторије за утврђивање дијагнозе
заразних болести и то : грипа; полиомијелитиса; морбила и рубеле;
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унапређује рад референтних лабораторија и стварају услови за њихово
усклађивање са стандардима ЕУ и актвно учешће у раду европских и светских
мрежа референтних лабораторија.
Циљеви пројекта:
1. Вирусолошки надзор над грипом, полиомијелитисом и другим
обољењима вирусне етиологије
Индикатори:
Број обрађених пацијената са обољењима сличним грипу;
Број вирусолошки обрађених пацијената са другим обољењима могуће
ентеровирусне етиологије.
2. Надзор над обољењима са клиничком сликом Морбила,
Рубеле/Конгениталне рубеле и Варичеле и вирусолошка дијагностика
Индикатори:
Број вирусолошки обрађених пацијената на Морбиле, Рубелу, Парво Б19 и
Варичелу Зостер;
Број урађених ЕЛИСА тестова за доказивање ИгМ антитела за Морбила,
Рубела, Варичела вирус;
Број урађених ЕЛИСА тестова за доказивање ИгМ/ИгГ антитела за Парво Б19
вирус.
3. Праћење и надзор над вирусима хеморагичних грозница
Индикатори:
Број вирусолошки обрађених пацијената са сумњом на обољење изазвано
вирусима хеморагичне грознице;
Број вирусолошки обрађених пацијената са сумњом на обољење изазвано
вирусима хеморагичне грознице урађених ЕЛИСА методом;
Број изолација вируса хеморагичне грознице (стриктно зависи од
епидемиолошке ситуације).
Пројекат: 0006-Спровођење Акционог плана о здравственој заштити Рома
Сврха пројекта:
Побољшање здравствене заштите ромске популације и унапређење услова
животног окружења у ромској заједници
Опис пројекта:
Спровођење Акционог плана за унапређење здравља Рома од 2013. године:
ангажовањем здравствених медијаторки (75) и техничком подршком пројеката
Здравствене медијаторке које спроводе у 60 домова здравља.
Циљеви пројекта:
1. Унапређење здравља деце
Индикатори:
Број вакцинација и систематских прегледа;
Број остварених докуманта за децу (здравствене књижице, лична докуманта,
овера здравствених књижица);
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радионице).
2. Унапређење здравља жена и одраслих
Индикатори:
Број жена обухваћених систематским прегледом;
Број жена и одраслих којима су остварена докуманта (здравствене књижице,
лична документа, овере здравствених књижица);
Број жена и одраслих који су прошли здравствено васпитање (планирани
разговори и радионице).
3. Едукација здравствених медијаторки
Индикатори:
Одржан шести сипмпозијум за здравствене медијаторке;
Број домова здравља у којима се редовно одржава сервер и програм за
праћење индикатора.
Пројекат: 0007-Унапређење рада службе за здравствену заштиту жена у
области заштите репродуктивног здравља и планирања породице
Сврха пројекта:
Унапређење здравља жена
Опис пројекта:
Овим пројектом обухваћене су активности из Стратегије за подстицање рађања
и Националног програма за унапређење здравља жена, деце и омладине.
Задатак овог пројекта је да , кроз примену савремених и безбедних метода
контроле рађања, едукацију корисника услуга и праћење ефеката примењених
мера, унапреди квалитет рада гинеколога и медицинских сестара у служби за
здравствену заштиту жена у области планирања породице и заштите
репродуктивног здравља. Носилац овог пројекта је: Институт за здравствену
заштиту мајке и детета Републике Србије „Др Вукан Чупић”.
Циљеви пројекта:
1. Повећање броја едукованих гинеколога и медицинских сестара,
повећање броја стручних тимова и теренски обиласци здравствених
установа
Индикатори:
Број едукованих гинеколога и медицинских сестара у регионалним центрима;
Број стручних тимова у регионалним центрима;
Број обављених теренских посета.
2. Унапређење знања и вештина гинеколога и медицинских сестара за
апликацију различитих савремених метода контрацепције и примену
абортуса путем медикамената или мануелне вакуум аспирације
Индикатори:
Број контрацептивних средстава и број лекова за медикаментни абортус;
Број анкета корисница услуга и извештаја о раду стручних тимова;
Број регионалних центара у којима је примењена метода.
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планирања породице уз примену савремених и безбедних метода
контроле рађања
Индикатори:
Број одштампаних и подељених брошура корисницима услуга служби за
здравствену заштиту жена из изабраних регионалних центара у Србији;
Број едукованих жена старости до 30 година о коришћењу савремених и
безбедних метода контроле рађања и планирања породице;
Пројекат: 0008-Подршка узајамним односима породице и детета у раном
детињству
Сврха пројекта:
Унапређење раног психосоцијалног и моторног развоја деце
Опис пројекта:
Овим пројектом се унапређују знања и вештине здравствених радника
примарне здравствене заштите за подршку родитељима, рано препознавање
поремећаја и рано интервенисање. Носилац овог пројекта је Институт за
здравствену заштиту мајке и детета Републике Србије „Др Вукан Чупић”.
Циљеви пројекта:
1. Едукација здравствених радника (педијатри и медицинске сестре) за
препознавање ризика и интервенције у породицама под ризиком за
психосоцијални развој детета и за стицање вештина за рад са
родитељима
Индикатори:
Број едукованих здравствених радника, са % тачних одговора на питања на
излазном тесту;
Број одштампаних Водича за здравствене раднике;
Број одштампаних примерака Водича и брошура за родитеље.
Пројекат: 0009-Рана детекција и превенција типа 2 дијабетеса на
примарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији
Сврха пројекта:
Рано откривање и превенција типа 2 дијабетеса
Опис пројекта:
Овим пројектом се развија одговарајући и одржив систем ране детекције и
превенције типа 2 дијабетеса на Примарном нивоу здравствене заштите у
Републици Србији
Циљеви пројекта:
1. Оспособљавање здравствених радника на Примарном нивоу
здравствене заштите у оквиру 52 Превентивна центра/Саветовалишта за
дијабетес
Индикатори:
Број едукованих лекара и медицинских сестара у сваком Превентивном
центру/Саветовалишту за дијабетес.
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превенцију типа 2 дијабетеса
Индикатори:
Број становника који учествују у скринингу дијабетеса типа 2
Пројекат: 0010-Детекција вируса Западног Нила у популацијама комараца
на територији Републике Србије
Сврха пројекта:
Заштита здравља хумане популације спровођењем ефикасних мера сузбијања
потенцијално заражених комараца.
Опис пројекта:
Мониторингом комараца и детекцијом вируса Западног Нила у популацијама
комараца, као и предлагањем мера за сузбијање комараца постигао би се
бенефит за хуману популацију у смислу спречавања ширења болести са
комараца на човека. Пројекат спроводи Завод за биомедицину и медицинску
екологију, Београд.
Циљеви пројекта:
1. Мониторинг и мапирање жаришта потенцијално заражених комараца
вирусом Западног Нила у 26 градова у Републици Србији
Индикатори:
Број спроведених редовних теренских истраживања;
Број спроведених ванредних теренских истраживања;
Број сачињених теренских мапа.
2. Детекција присуства вируса Западног Нила у популацији комараца
узорковањем на терен у и испитивањем у ентомолошкој лабораторији
Индикатори:
Број спроведених редовних и ванредних узорковања на терену;
Број спроведених анализа редовних и ванредних узорака на детекцију вируса
Западног.
3. Правовремено обавештавање Министарства здравља о резултатима
лабораторијских анализа на присуство вируса Западног Нила и давање
предлога мера за сузбијање комараца
Индикатори:
Број сачињених редовних извештаја;
Број сачињених ванредних извештаја;
Број датих предлога мера за сузбијање комараца на основу приспелих
извештаја.
Пројекат: 0011-Детекција изазивача Лајмске болести и вирусног,
крпељског енцефалитиса на популацији крпеља и територијална
дистрибуција на територији Републике Србије
Сврха пројекта:
Заштита здравља хумане популације спровођењем ефикасних мера сузбијања
потенцијално заражених крпеља.
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Мониторингом крпеља и детекцијом на бактерију Борелију бургдорфери у
популацијама крпеља, као и предлагањем примена мера за сузбијање крпеља
постигао би се бенефит за хуману популацију у смислу спречавања ширења
Лајмске болести и Крпељског енцефалитиса са крпеља на човека. Пројекат
спроводи Завод за биомедицину и медицинску екологију, Београд.
Циљеви пројекта:
1. Мониторинг и мапирање жаришта потенцијално заражених крпеља
бактеријом Борелијом бургдорфери у 52 града у Републици Србији
Индикатори:
Број спроведених редовних теренских истраживања;
Број сачињених теренских мапа.
2. Детекција присуства бактерије Борелије бургдорфери у популацији
крпеља узорковањем на терену и испитивањем у ентомолошкој
лабораторији
Индикатори:
Број спроведених узорковања на терену;
Број спроведених анализа узорака крпеља на детекцију бактерије Борелије
бургдорфери у ентомолошкој лабораторији;
3. Правовремено обавештавање Министарства здравља о резултатима
лабораторијских анализа на присуство вируса Западног Нила и давање
предлога мера за сузбијање комараца
Индикатори:
Број сачињених редовних извештаја;
Број датих предлога мера за сузбијање крпеља на основу приспелих извештаја.
Пројекат: 0012-Успостављање здравствене мреже за рано откривање и
лечење болесника са хроничним артритисима
Сврха пројекта:
Унапређење здравља пацијената оболелих од реуматских болести
Опис пројекта:
Рано откривање и лечење хроничних артритиса се огледају у смањењу
активности болести, побољшању функција система за кретање и смањењу
стопе инвалидности и смртности. Рано лечење доводи до побољшања радне
способности болесника са хроничним артритисима. Носилац овог пројекта је
Институт за реуматологију Београд.
Циљеви пројекта:
1. Унапређење знања лекара Примарне здравствене заштите о хроничним
артритисима
Индикатори:
Број предавања за лекаре Примарне здравствене заштите;
Број присутних лекара Примарне здравствене заштите;
Број подељених Водича за рано откривање реуматских болести.

- 452 2. Праћење активности и тежине болести у амбуланти за рани артритис
Индикатори:
Израда софтвера за праћење активности и тежине болести
3. Стална обука болесника о болести и начинима самопомоћи и очувања
радне способности и квалитета живота
Индикатори:
Број одштампаних и подељених информатора за пацијенте
Пројекат: 0013-Програм израде стручних основа за Регистар повреда на
раду
Сврха пројекта:
Успостављање савременог прецизног и јединственог приступа процесу
дефинисања и регистровања повреда на раду у Србији
Опис пројекта:
Пројекат ће омогућити примену новог начина пријаве и регистрације повреда на
раду на територији целе државе, формирање Центра за регистрацију повреда
на раду и обуку запослених у здравственим установама за примену нових
правила пријављивања и регистровања повреда на раду. Носилац пројекта је
Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”.
Циљеви пројекта:
1. Успостављање јединственог Регистра повреда на раду у Републици
Србији и формирање Центра за регистрацију повреда на раду у оквиру
Института за медицину рада
Индикатори:
Формирање центра за регистрацију повреда на раду у Институту за медицину
рада са софтвер Регистром повреда на раду.
2. Едукација здравствених радника и лица задужених за безбедност и
здравље на раду из 158 домова здравља за рад на софтверу Регистра
повреда на раду
Индикатори:
Број едукованих здравствених радника и лица задужених за безбедност и
здравље на раду Примарне здравствене заштите за рад на софтверу Регистра
повреда на раду.
3. Извештавање надлежних институција о броју, карактеру и
финансијским ефектима повреда на раду
Индикатори:
Број сачињених недељних извештаја о броју, карактеру и финансијским
ефектима повреда на раду;
Број сачињених месечних извештаја о броју, карактеру и финансијским
ефектима повреда на раду.
Пројекат: 0014-Програм утврђивања, пријављивања и регистрације
професионалних болести
Сврха пројекта:
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професионалних болести у Србији.
Опис пројекта:
Пројекат ће омогућити израду нове листе професионалних болести,
формирање нових критеријума за утврђивање професионалних болести и
примену софтвера Регистра професионалних болести.
Носилац пројекта је Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир
Карајовић”.
Циљеви пројекта:
1. Формирање ревидиране Листе професионалних болести и критеријума
за утврђивање професионалних болести
Индикатори:
Број сачињених Листи професионалних болести;
Број сачињених електронских листи критеријума за утврђивање
професионалних болести.
2. Успостављање јединственог Регистра професионалних болести у
Републици Србији и формирање Центра за регистрацију професионалних
болести у оквиру Института за медицину рада
Индикатори:
Формирање Центра за регистрацију професионалних болести са софтвер
Регистром за професионалние болести у Институту за медицину рада.
3. Едукација здравствених радника Примарне здравствене заштите за рад
са софтвер Регистром за професионалне болести
Индикатори:
Број едукованих здравствених радника Примарне здравствене заштите за рад
са софтвер Регистром за професионалне болести.
Пројекат: 0015-Канцеларија за превенцију малигних болести
Сврха пројекта:
Оперативно управљање Програмом раног откривања малигних болести
Опис пројекта:
У Србији годишње од свих локализација малигних тумора приближно оболи
34000 људи и умре 21000 особа. Последњих неколико деценија уочен је
континуиран пораст у обољевњу и умирању од малигних болести. У 2013.
години усвојени су нови Национални програми за рано откривање (скрининг)
карцинома дојке, грлића материце и колоректума. Један од учесника у
спровођењу ових националних програма је Канцеларија за превенцију малигних
болести у Институту за јавно здравље Србије. Канцеларија за превенцију
малигних болести сачињава: годишњи и трогодишњи план у области раног
откривања малигних тумора, протоколе и водиче, упутства и стандарде, прати
спровођење националних програма и процењује исходе истих.
Циљ пројекта:
1. Превенција малигних болести
Индикатори:
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откривања малигних тумора у Србији;
Број сачињених протокола, водича, упутстава и стандарда за спровођење
Програма;
Израда извештаја о резултатима организације, координације и процени
успешности спровођења Програма.
Пројекат: 0016-Канцеларија за контролу дувана на превенцији болести
насталих као последица пушења
Сврха пројекта:
Унапређење здравља грађана и заштита становништва од штетних утицаја
пушења и изложености дуванском диму
Опис пројекта:
Oвoм прoгрaмскoм aктивнoшћу oмoгућaвa сe спрoвoђењe Стрaтeгиje кoнтрoлe
дувaнa Рeпубликe Србиje. Eдукaциjoм o штeтнoсти упoтрeбe дувaнa и дуванског
дима смањује се употреба дувана у свим популационим групама. Институт за
јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут” прикупља информације у
вези са употребом дувана и његовим штетним утицајем на здравље људи. У
оквиру активности ове Канцеларије је организовање кампања: „Национални дан
без дуванског дима” и „Простор без дуванског дима”.
Циљ пројекта:
1. Смањење броја пушача
Индикатори:
Број ТВ спотова;
Број израђених кеса, календара, качкета, хемијских оловки, шоља, миришљавих
јелкица, кишобрана, Mouse pad-ова, блокова и израђених постера и лифлета;
Број наградних конкурса и конференција за медије и број јавних манифестација.
Пројекат: 0017-Подршка спровођењу Националног програма онколошке
здравствене заштите „Србија против рака”
Сврха пројекта:
Смањење броја оболелих и умрлих од малигних болести, унапређење
дијагностике и лечења и унапређење квалитета живота оболелих и њихових
породица
Опис пројекта:
У оквиру свеобухватне онколошке здравствене заштите дефинисани су
циљеви, садржаји, носиоци активности као и механизми финансирања
онколошке здравствене заштите у Србији у наредном петогодишњем периоду.
Превенција и рано откривање превентабилних малигних тумора (рака грлића
материце, дојке и колоректума) обезбеђује рано откривање у већини случајева
потпуно излечење, смањење инвалидитета и смртности. Ова програмска
активност представља подршку спровођењу скрининга на територији Републике
Србије. Према новом националном програму за рано откривање карцинома
грлића материце (Службени гласник РС бр. 73/13) у трогодишњем интервалу
потребно је обухватити 75% жена старости од 25-69 година у Републици
Србији. Стога је неопходно едуковати здравствене раднике у области
скрининга: цитоскринери и супервизори. Према новом националном програму
за рано откривање карцинома дојке (Службени гласник РС бр. 73/13) у
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година у Републици Србији. Стога је неопходно едуковати здравствене раднике
у области скрининга: радиолози и рентген техничари. Такође је неопходно
успоставити квалитет-контролу мамографије. Према новом националном
програму за рано откривање колректалног карцинома (Службени гласник РС бр.
73/13) у двогодишњем интервалу потребно је обухватити 75% жена и
мушкараца старости од 50-74 година у Републици Србији.
Циљ пројекта:
1. Превенција и рано откривање малигних болести
Индикатори:
Број едукованих цитоскринера и супервизора;
Број едукованих радиолога и рентген техничара и број установа у којима се
спроводи контрола мамографије;
Број едукованих колоноскописта и медицинских техничара.
Пројекат: 0018-Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке
здравствене заштите
Сврха пројекта:
Боља превенција и контрола кардиоваскуларних болести
Опис пројекта:
И поред дијагностичких и терапеутских напредака, данас су исхемијске болести
срца у свету и у земљама западне Европе, трећи узрок смртности, први узрок
инвалидитета и водећи узрок деменције. У развијеним земљама исхемијска
болест срца је најчешћи узрок смрти. Процењује се да је једна трећина свих
смртних исхода узрокована исхемијским процесом. Болест чешће погађа
мушкарце у узрасту између 45 и 55 година. Жене су у пременопаузалном добу
релативно поштеђене исхемијске болести срца. Стога је Влада РС 25.
фебруара 2010. године донела Уредбу о Националном програму превенције,
лечења и контроле кардиоваскуларних болести у РС до 2020. године.
Циљеви пројекта:
1. Превенција болести срца и крвних судова
Индикатори:
Број домова здравља у коме се спроводи едукација за процену ризика од
болести срца и крвних судова;
Број сачињених упутстава/протокола за изабране лекаре и стручно
методолошких упутстава за спровођење процене ризика од болести срца и
крвних судова.
2. Едукација здравствених радника у области кардиолошке здравствене
заштите
Индикатори:
Број едукованих здравствених радника у центрима Европе;
Број домова здравља у којима је одржана едукација у области раног откривања
срчане инсуфицијенције.
Пројекат: 0019-Унапређење здравствене заштите и репродуктивног
здравља младих у Србији
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Унапређење здравствене заштите и репродуктивног здравља младих Србије
Опис пројекта:
Основни задатак овог пројекта је унапређење квалитета рада саветовалишта за
младе које ће се огледати у усвајању савремених смерница у пружању
здравствне заштите адолесцентима у области репродуктивног здравља. Млади
ће се директно укључити у процес планирања, имплементирање и евалуирање
здравствене заштите адолесцената на локалном, регионалном и националном
нивоу. Носилац овог пројекта је Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Републике Србије „Др Вукан Чупић”.
Циљеви пројекта:
1. Анализа рада саветовалишта за младе
Индикатори:
Број анализираних саветовалишта за младе из регионалних центара и
Београда
2. Јачање капацитета саветовалишта за младе у Србији усмереним ка
унапређењу репродуктивног здравља младих
Индикатори:
Број одржаних једнодневних скупова са циљем усвајања садржаја промотивнопревентивних активности саветовалишта за младе на заштити репродуктивног
здравља
Број учесника учесника и број градова на сваком скупу
3. Израда стандарда за рад саветовалишта за младе, прилагођених
потребама младих и њиховом репродуктивном здрављу
Индикатори:
Број одштампаног и подељеног Приручника за рад саветовалишта за младе
Пројекат: 0020-Болнице пријатељи деце и породице у Србији - Психолошка
припрема деце и родитеља за медицинске интервенције и
хоспитализацију
Сврха пројекта:
Унапређење здравствене заштите деце
Опис пројекта:
У оквиру овог пројекта планира се увођење клиничких смерница за примену
савремених принципа неге усмерене ка деци и породици, укључујући и
нефармаколошку превенцију и лечење бола код деце. Носилац овог пројекта је
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Републике Србије „Др Вукан
Чупић”.
Циљеви пројекта:
1. Повећање знања и вештина здравствених радника и здравствених
сарадника да примењују основне принципе неге усмерене ка деци и
породици
Индикатори:
Одштампан приручник за примену основних принципа неге усмерене ка деци и
породици;
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Број здравствених радника и здравствених сарадника који обављају
педијатријску здравствену делатност који су присуствовали курсу;
Број здравствених радника и здравствених сарадника који обављају
педијатријску здравствену делатност који су присуствовали курсу.
2. Повећање квалитета рада здравствених установа у којима се примењује
концепт „Болница пријатељ деце и породице”
Индикатори:
Број установа у којима је примењен концепт „Болница пријатељ деце и
породице”.
3. Повећање задовољства деце и њихових родитеља корисника услуга
здравствених установа које примењују концет „Болница пријатељ деце и
породице”
Индикатори:
Проценат задовољних деце и родитеља.
Пројекат: 0021-Рано откривање болесника са хроничним болестима
бубрега стадијума I-IV, превенција и лечење у Републици Србији
Сврха пројекта:
Скрининг и рано откривање болесника у почетним стадијумима хроничне
бубрежне болести
Опис пројекта:
Раним откривањем болесника у почетним стадијумима хроничне бубрежне
болести, њиховим правовременим лечењем, као и превенцијом компликација
успорава се прогресија хроничне бубрежне болести, смањење инвалидитета,
одласка у превремену пензију, а самим тим и драстичног смањења трошкова
лечења и издвајања државе за болеснике са хроничном бубрежном болешћу.
Носилац овог пројекта је Клиника за нефрологију Клиничког центра Србије.
Циљеви пројекта:
1. Повећање броја едукованих лекара Примарне здравствене заштите за
препознавање ризичних болесника са хроничном бубрежном болешћу
Индикатори:
Број едукованих лекара Примарне здравствне заштите из области
препознавања ризичних болесника са хроничном;
Број одштампаних и подељених брошура са јасним упутством за препознавање
болесника са хроничном бубрежном.
2. Скрининг болесника са повишеним крвним притиском, дијабетес
мелитусом и старијих од 65 година на хроничну бубрежну болест
Индикатори:
Број становника са повећаним ризиком од обољевања којима је урађен
скрининг на хроничну бубрежну болест
3. Правовремена детекција и припрема подобних болесника са хроничном
бубрежном болешћу за предијализну трансплантацију бубрега
Индикатори:
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Пројекат: 0022-Израда и спровођење националног програма превенције и
контроле цереброваскуларних болести
Сврха пројекта:
Обезбеђење правовременог и оптималног лечења акутног можданог удара
Опис пројекта:
Овим пројектом се планира спровођење Националног програма и Водича за
лечење можданог удара са планом едукације лекара у примарној и секундарној
здравственој заштити како би се направила база за спровођење програма у
виду мреже Јединица за лечење акутног исхемичног можданог удара. Пројекат
спроводи Клиника за неурохирургију Клиничког центра Србије.
Циљеви пројекта:
1. Едукација лекара на примарном и секундарном нивоу здравствене
заштите о препознавању можданог удара и правовременом слању
неурологу, по потреби неурохирургу
Индикатори:
Број едукованих лекара примарне здравствене заштите и број едукованих
лекара Секундарне здравствене заштите
2. Повећање броја збринутих пацијената са акутним можданим ударом у
оптималном временском року
Индикатори:
% повећања броја оптимално збринутих пацијената са акутним можданим
ударом на годишњем нивоу
3. Повећање броја едукованих лекара за тимски рад у лечењу
хеморагијског можданог удара
Индикатори:
Број едукованих неуролога и број едукованих лекара за тимски рад у лечењу
хеморагијског можданог удара
Програм: 1803-Унапређење квалитета и услова за лечење
Сврха програма:
Унапређење квалитета лечења кроз побољшање услова за рад здравствених
установа и унапређење услова рада и квалитета здравствене заштите.
Опис програма:
Организација и функционисање система здарвствене заштите, која
подразумева: обезбеђење медицинске опреме, адекватног простора и кадра у
здравственим установама и процену задовољства корисника пруженим
услугама; развој едукативних програма и метода едукације здравствених
радника и сарадника; лиценцирање здарвствених радника, израда стандарда
односно водича добре клиничке праксе и развој информационих технологија.
Кључни елементи су: интегративна здравствена заштита , људски ресурси
везани за здравље, интегрисан здравствени информациони систем, квалитет
здравствене заштите и безбедност пацијената и финансирање. Квалитет
здравствене заштите је једна од најзначајнијих димензија и својстава
здравственог система, а напори на сталном унапређењу квалитета здравствене
заштите су интегрални део напора на унапређењу здравственог стања
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здравствених услуга, омогућиће се подизање нивоа квалитета здравствене
заштите, превенираће се и кориговати проблеми проистекли из пружања услуга
неодговарајућег квалитета.
Циљ програма:
1. Унапређење здравствене заштите оболелих од хемофилије
Индикатори:
Број новорегистрованих болесника месечно.
2. Унапређење здравствене заштите лица оболелих од ретких болести
Индикатори:
Број деце оболелих од ретких болести којим је пружена здравствена заштита.
3. Увођење нове методе операције кила трбушног зида применом нове
методе и унапређење знања хирурга о увођењу нове методе
Индикатори:
Број едукованих хирурга.
4. Смањење инциденције злоупотребе медикаментозне терапије зависника
од психоактивних супстанци
Индикатори:
Број токсиколошлих анализа.
5. Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење
адекватног простора и набавку неопходне медицинске опреме
Индикатори:
Број адаптираних и санираних здравствених објеката на републичком нивоу;
Набављена витална медицинска опрема;
Број корисника.
6. Стратешко опредељење за повећање наталитета
Индикатори:
Број кориснка
Пројекат: 0001-Изградња и опремање здравствених установа у државној
својини чији је оснивач Република
Сврха пројекта:
Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење адекватног
простора и набавку неопходне медицинске и друге опреме, чиме ће се
повећати доступност одговарајућих здравствених услуга пацијентима.
Опис пројекта:
Пројекат обухвата капитална и друга улагања за изградњу и опремање
здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република,која
обухвата: инвестиционо улагање,инвестиционо-текуће одржавање просторија,
медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава,односно набавку
медицинске и друге опреме неопходне за рад здравствених установа и
превозних средстава,набавку опреме за развој интегрисаног здравственог
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одређене законом и актом о оснивању.
Циљеви пројекта:
1. Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење
адекватног простора и набавку неопходне медицинске и друге опреме,
чиме ће се повећати доступност одговарајућих здравствених услуга
Индикатори:
Број адаптираних и санираних здравствених објеката на републичком нивоу;
Набављена витална медицинска опрема.
Пројекат: 0002-Изградња и опремање здравствених установа на локалном
нивоу
Сврха пројекта:
Побољшање услова за рад здравствених установа на локалном нивоу, кроз
обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и друге
опреме, чиме ће се повећати доступност одговарајућих здравствених услуга
пацијентима.
Опис пројекта:
Учешће у обезбеђивању средстава за уједначавање услова за равномерно
остваривање здравствене заштите на целој територији Републике, а посебно на
примарном нивоу здравствене заштите у општинама са неповољним
демографским карактеристикама и недовољно развијеним општинама
(углавном за набавку медицинске опреме и инвестиционо одржавање
здравствених установа на локалном нивоу) у складу са приоритетима. На
основу упитника, који је Министарство здравља објавило на сајту, како би
прикупило захтеве здравствених установа,на локалном нивоу, за потребе
инвестиција, инвестиционог одржавања и набавке медицинске и друге опреме.
Циљеви пројекта:
1. Побољшање услова за рад здравствених установа на локалном нивоу,
кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и
друге опреме
Индикатори:
% обухваћених здравствених установа
Пројекат: 0003-Пројекат Европске инвестиционе банке „Реконструкција
клиничких центара (Крагујевац, Ниш и Нови Сад)”
Сврха пројекта:
Модернизација терцијалне здравствене заштите и подизање Медицинских
услуга на квалитетно већи ниво и праћење и увођење модерних медицинских
технологија.
Опис пројекта:
Пројекат модернизације,унапређења и проширења/доградње три терцијалне
болнице у Србији –у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду који се реализује из
кредита - Европске Инвестиционе Банке, подразумева модернизацију,
унапређење и проширење/доградњу три терцијалне болнице (клинички центри)
у Србији и то: Крагујевац, Ниш и Нови Сад. Пројекат обухвата пројектовање,
изградњу, опремање, имплементацију нове градње и велико реновирање
постојећих зграда четири клиничка центра. Пројекат ће се реализовати кроз
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корисници су грађани Републике Србије у делу потреба које пружа терцијална
здравствена заштита.
Циљеви пројекта:
1. Унапређење квалитета услуга на терцијарном нивоу здравствене
заштите
Индикатори:
Пројектовање и изградња Клиничких центара
Пројекат: 0004-Обезбеђивање услова за трансплатацију матичних ћелија
хематопоезе код деце у Србији - изградња и опремање банке крви
пупченика и стерилног блока
Сврха пројекта:
Створање услове да се сви облици трансплантације матичних ћелија
хематопоезе код деце, раде у Србији, што треба да допринесе уштеди
средстава РФЗО-а.
Опис пројекта:
Трансплантација матичних ћелија хематопоезе (ТМЋХ) је значајан, савремени
облик лечења бројних стечених и урођених обољења, а за нека и једина
успешна терапија. Полазећи од стандарда Европске групе за трансплантацију
костне сржи (European Group for Blood and Marrow Transplantation – EBMT) да на
1.000.000 становника треба урадити 22 трансплантације годишње као и од
чињенице да у нашој земљи има око 7.500.000 становника, процењује се да би
годишње требало урадитит 165-170 аутологних и алогених (сродни идентичан
давалац, несродни идентичан давалац, сродни делимично подударни давалац)
трансплантација. Само 25% болесника код којих је потребно урадити алогену
ТМЋХ има идентичног подударног даваоца, док за 75% треба тражити
алтернативног даваоца (несродни подударни, сродни делимично подударни и
крв из пупчаника у јавним банкама крви пупчаника). У Србији, при Институту за
трансфузију крви, Београд, формиран је национални регистар добровољних
давалаца костне сржи, у коме је око 3700 регистрованих и обрађених
потенцијалних давалаца. Национални регистар има приступ Светском регистру
добровољних давалаца од 2012.године. Претраживањем светског регистра
само за 10-60% болесника може се наћи одговарајући давалац. Полазећи од
наведених чињеница Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„др Вукан Чупић” је 2007. године аплицирао пројекат „Обезбеђивање услова за
ТМЋХ код деце у Србији”, који је прихваћен и чија реализација се финансира
из буџета од 2008. године. Пројектом је предвиђено формирање
јавне/породичне банке крви пупчаника, као и изградња новог стерилног блока, а
у циљу проширења капацитета и стварања услова да се сви облици ТМЋХ код
деце раде у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан
Чупић”.
Циљеви пројекта:
1. Изградња, опремање и стављање јавне/породичне банке крви
пупчаника у функцију
Индикатори:
Саграђена јавна/породична банка крви пупчаника.
2. Проширити капацитет одељења за ТМЋХ – изградња, опремање и
стављање у функцију стерилног блока
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Број извршених трансплантација матичних ћелија код деце на годишњем нивоу;
Број прикупљених и обрађених узорака матичних ћелија хематопоезе из
периферне крви;
Број прикупљених и обрађених узорака крви пупчаника према ЕУРОКОРД
стандардима.
3. Мањи број болесника упућених на лечење у иностране центре
Индикатори:
Проценат смањења броја болесника који се упућују на лечење у иностране
центре.
Пројекат: 0005-Обезбеђивање услова за трансплатацију органа код
одраслих
Сврха пројекта:
Осавременити рад на пољу трансплантације ткива и органа увођењем
савремених техника рада које су у складу са захтевима стандарда Европске
Федерације за Имуногенетику-ЕФИ. Унапређење квалитета рада Одељења за
типизацију ткива у циљу обезбеђења услова за квалитетније збрињавање
болесника у складу са процедурама које прописују стандарди међународних
референтних институција као што су Европска Федерација за Имуногенетику
(ЕФИ), Еуротрансплант и Светски регистар. Повећати Национални регистар
несродних донора МЋХ. Повећати вероватноћу налажења подударних донора
МЋХ и дати већу шансу за примену алогене трансплантације МЋХ оболелима,
од постојеће, која износи 17-25%. Повећати шансу за примену трансплантације
од кадаверичног донора болеасницима на листи чекања за трансплантацију
бубрега, који не поседују живог сродног донора.
Опис пројекта:
Пројекат подразумева спровођење активности потребних за реализацију
програма трансплантације ткива и органа и то кроз: обезбеђење реагенаса,
увођење савремених метода рада у области трансплантационе имунологије,
обезбеђење перманентне активности (24 часа, 365 дана у години), ажурирање
актуелне листе чекања на кадаверичну трансплантацију бубрега, увећање броја
давалаца костне сржи, тестирања болесника на програму трансплантације
костне сржи и њихових потенцијалних сродних донора. Пројектом ће бити
обухваћена област трансплантације матичних ћелија хематопоезе и област
трансплантације бубрега и органа.
Циљеви пројекта:
1. Увођење савремених техника и доктрина у раду на проширењу
Националног регистра несродних донора МЋХ и у раду на формирању
јединствене Националне листе чекања за трансплантацију бубрега
Индикатори:
Увођење молекулске технике ХЛА генотипизације високом резолуцијом (ХЛАА,B,DRB1 алела);
Увољење детекције и идентификације анти-ХЛА антитела, ХЛА антиген
специфичним техникама;
Увођење детекције и идентификације донор специфичних анти-ХЛА антитела
(CROSS MATCH), ХЛА антиген специфичним техникама.
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осавремењивањем техника рада у области трансплантације МЋХ
Индикатори:
ХЛА генотипизација молекулским техникама болесника примаоца МЋХ и
њихових донора;
Верификациона ХЛА генотипизација молекулским техникама болесника
примаоца МЋХ и њихових донора;
Молекулска ХЛА генотипизација високом резолуцијом (ХЛА-А,B,DRB1 алела)
код ХЛА подударних парова ниском резолуцијом.
3. Перманентна активност чланова трансплантационог тима Завода за
трансфузију крви Војводине у саставу од једног лекара и једног техничара
у тиму путем приправности током 24 часа 7 дана у недељи
Индикатори:
Обезбеђење перманентне активности (24 часа и 365 дана у години) чланова
трансплантационог тима Завода за трансфузију крви Војводине.
Пројекат: 0006-Пројекат Светске банке ДИЛС
Сврха пројекта:
Циљ пројекта је да се пружи додатна помоћ започетој реформи примарне
здравствене заштите, да се оснаже капацитети установа и крајњих корисника у
смислу побољшања доступности, ефикасности, правичности и квалитета
пружања услуга на локалном нивоу
Опис пројекта:
Пројекат се састоји од четири компоненте: Финансирање у Примарној
здравственој заштити и здравствени менаџмент. У светлу планираних промена
начина финансирања, као и нових надлежности локалне самоуправе у области
здравствене заштите, предвиђена је: (и) анализа постојећег и предлог
унапређеног система буџетских давања за примарну здравствену заштиту; (ии)
обука везана за нови начин финансирања и управљање у здравству за домове
здравља и локалну самоуправу; (иии) обука у вези са здравственом политиком
ЕУ и писањем пројеката који подразумевају прекограничну сарадњу; (ив)
анализа енергетске ефикасности зграда домова здравља; (в) анализа трошкова
и активности домова здравља. Повећање доступности здравствене заштите
осетљивим популационим групам. Ова компонента садржи следеће активности:
(и) идентификацију осетљивих популационих група и процену њихових потреба;
(ии) обуку за израду предлога пројеката; (иии) едукацију здравствених радника
и сарадника о потребама старих, деце, младих, инвалида, Рома на основу
акредитованих програма од стране Здравственог савета Србије; (ив) обуку
локалне самоуправе у вези са њиховим надлежностима у области здравствене
заштите и потребама осетљивих популационих група; (в) израду стратешких
планова /локалних стратегија за јавно здравље; (ви) успостављање
делотворних и одрживих начина сарадње између локалне самоуправе, домова
здравља, невладиних организација и корисника на локалном нивоу; (вии)
доделу грантова за израду пројеката/програма. Унапређење квалитета
здравствене заштите. Пројекат снажно подржава стратешко опредељење
Министарства здравља за стално унапређење квалитета на националном и
локалном нивоу и то кроз следеће активности: (и) акционог плана Стратегије за
квалитет и безбедност пацијената; (ии) израда нових водича добре клиничке
праксе уз поштовање принципа фармакоекономије; (иии) додела средстава за
стално унапређење квалитета и акредитацију; (ив) развој локалних акционих
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за пружање мултидисциплинарне здравствене заштите засноване на доказима;
(ви) додела грантова за извођење мањих грађевинских радова, набавке опреме
или едукацију, а у складу са приоритетима које поставља процес акредитације
а усваја оснивач – општина/град. Унапређење информационо-комуникационих
технологија Планирана је информатизација свих 158 домова здравља:
успостављање информационо-комуникационе мреже у свим објектима дома
здравља, повезивање удаљених амбуланти са централном зградом, набавка
рачунара, сервера, бар-код читача, штампача, увођење стандардизованог
софтвера и обука корисника за коришћење апликација.
Циљеви пројекта:
1. Усвајање клиничких путева у домовима здравља
Индикатори:
Број усвојених клиничких путева
2. Акредитација домова здравља
Индикатори:
Проценат домова здравља који су добили 3-годишњи сертификат о
акредитацији и више;
Проценат домова здравља који су прошли процес акредитације.
3. Увођење информационо-комуникационих технологија
Индикатори:
Проценат домова здравља у којима је имплементиран информациони систем
Пројекат: 0007-Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно
опсервиране терапије
Сврха пројекта:
Спровођење програма здравствене заштите становништва од туберкулозе у
Републици Србији, у периоду од 2010. до 2015. године, у складу са Стратегијом
за заустављање туберкулозе Светске здравстсвене организације (СЗО).
Опис пројекта:
Општи циљ Пројекта: Смањити оптерећење туберкулозом у Републици Србији
кроз јачање примене стратегије директно опсервиране терапије (ДОТС),
повећан опсег интервенција које се односе на збрињавање мултирезистентне
туберкулозе, заједничке ТБ/ХИВ активности, као и јачање контроле туберкулозе
у осетљивим популацијама.
Циљеви пројекта:
1. Унапредити дијагностику и лечење резистентних облика туберкулозе и
повећати доступност услуга
Индикатори:
Број едукованих здравствених радника;
Број и проценат оболелих од МДР-ТБ укључених у лечење
антитуберкулотицима 2.линије који имају негативну културу 6 месеци од почетку
лечења;
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резистенције на антитуберкулотике прве линије, од оних који према
националним смерницама испуњавају услове за тестирање резисте.
2. Обезбедити одржив систем раног откривања, дијагностике, лечења и
праћења туберкулозе осетљиве на лекове и резистентне туберкулозе
Индикатори:
Нотификациона стопа свих облика туберкулозе;
Стопа успеха лечења нових директно позитивних случајева туберкулозе;
Стопа успеха лечења лабораторијски потврђених оболелих од
мултирезистентне туберкулозе.
3. Унапредити контролу туберкулозе у осетљивим популацијама и
збрињавање ТБ/ХИВ коинфекције
Индикатори:
Број и проценат затвореника обухваћених скринингом на туберкулозу;
Број и проценат имиграната обухваћених скринингом на туберкулозу;
Број и проценат оболелих од туберкулозе који имају у пријави уписан ХИВ
статус у односу на укупан број пријављених оболелих од туберкулозе (кохорта
јан-децембар 2013. године).
Пројекат: 0008-Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под
повећаним ризиком од ХИВ-а од 2009. до 2014. године
Сврха пројекта:
Општи циљ пројекта је да се унапреде превентивне активности, као и нега,
подршка и третман група које су под повећаним ризиком од ХИВ-а.
Опис пројекта:
Пројектне активности су усмерене на групе под већим ризиком од ХИВ-а/сиде,
које је услед социјалних детерминанти здравља, као што су сиромаштво,
маргинализација и пракса ризичног понашања, тешко обухватити уобичајеним
активностима и здравственим услугама. Ове групе укључују ињектирајуће
кориснике дрога (ИКД), мушкарце који имају сексуалне односе са мушкарцима
(МСМ), особе које се баве сексуалним радом (СР), младе Роме и друге
маргинализоавне младе, затворенике, децу и младе у институцијама социјалног
старања и хранитељским породицама, као и особе које живе са ХИВ-ом/сидом
(ПЛХИВ).
Циљеви пројекта:
1. Обезбеђивање универзалног приступа превенцији, нези, подршци и
третману посебно осетљивим групама
Индикатори:
Број ИКД укључених у програм метадонске супституционе терапије;
Број КСР обухваћених услугама ХИВ превенције;
Број МСМ обухваћених услугама ХИВ превенције;
Број и проценат затвореника обухваћених услугама ХИВ превенције;
Број младих Рома (13-30 год.) обухваћених услугама ХИВ превенције.
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са ХИВ-ом/сидом
Индикатори:
Број и проценат особа које живе са ХИВ/сидом укључених у програме у
заједници
3. Образовање окружења које пружа подршку напорима усмереним на
превенцији ХИВ-а/сиде
Индикатори:
Број реализованих кампања
Пројекат: 0009-Праћење рада пројеката за HIV/SIDU и туберколозу од
стране ССМ-а
Сврха пројекта:
Сврха пројекта је надзор постојећих и подношење предлога за нове пројекте
које финансира Глобални фонд.
Опис пројекта:
Пројекат “Праћење рада пројеката за ХИВ/сиду и туберкулозу од стране ЦЦМ-а”
је намењен финансирању рада Савета за праћење спровођења пројеката
Глобалног фонда (ЦЦМ) из области ХИВ/сиде и туберкулозе. Савет за праћење
спровођења пројеката глобалног фонда (ЦЦМ) из области ХИВ/сиде и
туберкулозе је мулитисекторално тело Владе Републике Србије које за основу
улогу има праћење постојећих пројеката који се спроводе у Србији, њихово
репрограмирање и подношење нових пројеката на националном нивоу.
Циљеви пројекта:
1. Надзор пројектних активности- одржавање редовног, делотворног и
ефикасног надзора над грантовима које финансира Глобални фонда у
Србији
Индикатори:
Инсталирање и одржавање он-лине дашборд система за лако праћење
пројектних активности;
Број теренских посета;
Број састанака Савета за праћење пројеката Глобалног фонда (ЦЦМ);
Тренинг за чланове Надзорног одбора;
Састанци Надзорног одбора Савета за праћење пројеката Глобалног фонда.
2. Чланство- потпуно и једнако учешће представника различитих сектора
Индикатори:
Број дизајниранх и усвојених Водича за одабир представника цивилног сектора
у Савету;
Координациони састанци цивилног сектора;
Број чланова који су прошли тренинг о основној улози Савета и његовој улози у
будућности.
3. Усаглашавање и унапређење координације између Савета и
одговарајућих националих тела и изградња капацитета чланова Савета
Индикатори:
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Глобалног фонда са другим националним телима;
Састанци Комисије за ТБ/ХИВ коинфекцију .
Пројекат: 0010-Здравствена заштита лица оболелих од ретких болести
Сврха пројекта:
Унапређење квалитета живота болесног детета и његове породице.
Опис пројекта:
Пројекат обухвата здравствену заштиту лица оболелих од ретких болести, која
остварују своја права у систему обавезног здравственог осигурања,
међутим,постоје одређене специфичне врсте ретких болести чије је лечење
више десетина пута скупље од лечења других осигураних лица (Гошеова
болест, Фабријева болест и др.), па је из тог разлога неопходно обезбедити
додатне изворе финансирања-путем обезбеђивања средстава у буџету
Републике Србије, како би се обезбедила неопходна здравствена заштита за
ову категорију оболелих. Средства обезбеђена у Буџету Републике Србије, за
ове намене, преносе се Републичком фонду за здравствено осигурање, сходно
потребама и расположивим приходима и на основу критеријума које, на предлог
министарства надлежног за послове здравља, доноси Влада за сваку буџетску
годину.
Циљеви пројекта:
1. Успостављање солидарне одговорности за обезбеђење средстава за
лечење одређених пацијената оболелих од ретких болести,за које се
средства не могу у потпуности обезбедити од уплаћених доприноса
Индикатори:
Број деце којима се пружа здравствена заштита од ретких болести.
Пројекат: 0011-Накнада зараде у случају привремене спречености за рад
због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће
Сврха пројекта:
Обезбеђење исплате 100% накнаде за зараде трудницама на одржавању
трудноће.
Опис пројекта:
Законом је утврђено да се у случају привремене спречености за рад због
болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, почев од 31. дана
привремене спречености за рад, висина накнаде зараде обезбеђује у износу од
100% од основа за накнаду зараде, с тим што се из средстава обавезног
здравственог осигурања обезбеђује износ од 65% од основа за накнаду зараде,
као и износ од 35% од основа за накнаду зараде из средстава буџета
Републике која се преносе Републичком фонду за здравствено осигурање, који
у име и за рачун Републике уплаћује средства на рачун осигуранице.
Циљеви пројекта:
1. У вези стратешког опредељења за повећање наталитета да се
осигураницама на одржавању трудноће обезбеди 100% од основа за
накнаду зараде
Индикатори:
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Пројекат: 0012-Унапређење здравствене заштите оболелих од хемофилије
и других урођених коагулопатија Института за трансфузију Србије
Сврха пројекта:
Рана дијагноза и превенција обољења путем пренаталне дијагнозе.
Опис пројекта:
Циљна група пројекта су оболели од хемофилије и других урођених
коагулопатија с обзиром на то да се на Одељењу за испитивање поремећаја
хемостазе у Институту за трансфузију крви Србије води Регистар оболелих од
хемофилије и других урођених коагулопатија са територије Републике Србије.
Кроз пројекат ће се радити на раној дијагнози обољења, побољшању
класификације вон Вилебрандове болести, као и превенцији путем пренаталне
дијагнозе. С обзиром на то да је хемофилија најчешћа урођена коагулопатија,
да је обољење доживотно и да може довести до инвалидности и преране
смрти, а терапија може бити праћена озбиљним компликацијама тј.инфекцијама
вирусима ХИВ-а и хепатитиса и присуством инхибитора – рана дијагноза
обољења и превенција обољења путем пренаталне дијагнозе су од посебног
значаја.
Циљеви пројекта:
1. Унапређење квалитета живота и продужење животног века оболелих од
хемофилије и других урођених коагулопатија
Индикатори:
Број новорегистрованих болесника месечно;
Број претходно дијагностикованих болесника месечно;
Број резултата интернационалне контроле (IEQAS) квалитета и број транспорта
узорака у Центре за хемофилију у Милану, Стокхолму и Љубљани.
2. Рана дијагностика и превенција рађања оболеле деце
Индикатори:
Број молекуларних анализа породица оболелих од хемофилије у циљу
утврђивања статуса кондукторства и узорака фетуса за пренаталну дијагнозу у
генетској лабораторији у Љубљани;
Број молекуларних анализа у породицама са ретким урођеним коагулопатијама;
Број оболелих, чланова породице који су едуковани.
Пројекат: 0013-Палијативно збрињавање деце у Србији
Сврха пројекта:
Унапређење квалитета живота болесног детета и његове породице
Опис пројекта:
Пројекат је усмерен на унапређење квалитета лечења деце која болују од
хроничних болести које ометају физички, психички и социјални аспект живота
детета или која по свом току носе висок ризик од смртног исхода. Пројекат би
обухватио све узрасте деце, од 0-18 година и повећала би се стручност
здравствених радника и сарадника који пружају палијативно збрињавање деци.
Носилац овог пројекта је Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Републике Србије „Др Вукан Чупић”.
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1. Израда Стратегије са Акционим планом палијативног збрињавања деце
у систему здравствене заштите Србије
Индикатори:
Припрема и израда Стратегије са Акционим планом за палијативно
збрињавање деце у Србији.
2. Анализа палијативног збрињавања деце у систему здравствене
заштите Србије анкетирањем здравствених радника и сарадника путем
Упитника
Индикатори:
Број анкетираних здравствених радника и сарадника о знању и тренутној пракси
у области палијативног збрињавања деце.
Пројекат: 0014-Едукација хирурга за операције кила трбушног зида
применом нове технологије
Сврха пројекта:
Увођење методе за операције хернија трбушног зида
Опис пројекта:
Трбушне херније се изводе у општој анаестезији што носи ризик за пацијенте и
поскупљује трошкове услуга. Увођењем нове методе операције која се обавља
у условима дневне амбулантне хирургије што смањује компликације по
пацијента за најмање 10 % и доноси уштеду за најмање 50%.
Циљеви пројекта:
1. Унапређење знања хирурга увођењем нове методе
Индикатори:
Број укључених болница;
Број едукованих хирурга;
Проценат пролазности на тесту стечених знања и вештина.
Пројекат: 0015-Унапређење превенције и раног откривања злоупотребе
психоактивних контролисаних супстанци у Републици Србији
Сврха пројекта:
Смањење злоупотребе психоактивних супстанци
Опис пројекта:
Активности овог пројекта су усмерене на рано откривање и лечење
злоупотребе ПАС, смањење инциденце злоупотребе медикаментозне терапије
зависника од ПАС и едукацију здравствених радника на примарном и
секундарном нивоу здравствене заштите о злоупотреби ПАС. Носилац овог
пројекта је Специјална болница за болести зависности Теодор Драјзер.
Циљеви пројекта:
1. Спровођење токсиколошких анализа
Индикатори:
Број реализованих токсиолошких анализа
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чувања токсиколошког материјала за спровођење токсиколошких анализа
Индикатори:
Број едукованих здравствених радника из области узимања, преноса и чувања
токсиолошког материјала за спровођење токсиолошких анализа
3. Спровођење медијске кампање путем јавних трибина са циљем
упознавања становништва о могућностима које су им доступне у сврху
разрешавање сумње на присуство психоактивних супстанци
Индикатори:
Број јавних трибина
Пројекат: 0016-Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива
у спровођењу здравствене заштите од општег интереса у 2014. години
Сврха пројекта:
Унапређење квалитета лабораторијских испитивања из области типизације
ткива за болеснике чије лечење захтева трансплантацију ткива или органа што
је предуслов за повољан исход трансплантације
Опис пројекта:
Унапређење квалитета рада Центра за типизацију ткива које овај програм
предвиђа ће допринети и унапређењу здравствене заштите болесника са
хроничног програма хемодијализе и болесника са малигним хематолошким
поремеђајима. Унапређењем услова рада и процедура стичу се услови за
акредитацију лабораторије од стране Европске федерације за имуногенетику
што је у складу са стратегијом за придруживање ЕУ. Шансе за проналазак
одговарајућег даваоца костне сржи за наше болеснике су веће са повећањем
броја типизираних давалаца у РДКС као и чланством РДКС у Светском
Регистру.
Циљеви пројекта:
1. Обезбеђењe услова за квалитетније збрињавање болесника у складу са
процедурама које прописују стандарди међународних референтних
институција
Индикатори:
Увођење молекуларне типизације ниске резолуције HLA-A,B,C,DR, DQ DP
кадаверичних донора и ретипизације пацијената;
Молекуларна типизација HLA-A, B, C, DR,DQ и DP и КИР давалаца МЋХ;
Луминекс специфичност анти-ХЛА класе I и класе II.
2. Вођење Регистра давалаца костне сржи Србије у складу са
препорукама Светског регистра
Индикатори:
Већи број типизираних давалаца у РДКС за 1300 до сада пријављених, а
нетипизираних и 500 пријављених годишње наредних година;
Набавка софтвера „Prometheus Steiner Ltd” специјализован за вођење РДКС као
и одговарајућа хардверска подршка;
Унос података о даваоцима у базу софтвера „Prometheus Steiner Ltd”.
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складу са стандардима Еуротранспланта
Индикатори:
Повезивање софтвера „Оrpheus Stainer Ltd” за рачунарску опрему са
софистицираним анализаторима на Одељењу као и са пријемном
лабораторијом;
Унос података о испитаницима у базу софтвера;
Организована приправност тимова запослених ВСС и ССС, 24 ч 365 дана у
години и непланирани прековремени рад.
Пројекат: 0017-Процена успешности спровођења Националног програма за
превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма
Сврха пројекта:
Анализа и оцена успешности спровођења Националног програма за превенцију
злоупотребе дрога и алкохолизма.
Опис пројекта:
Економска анализа успешности спровођења Националног програма за
злоупотребу дрога и алкохолизма кроз спроведене едукације, ефекте
спроведених кампања, ефекте израде водича добре клиничке праксе и др.
Циљеви пројекта:
1. Процена успешности и достигнућа у спровођењу програма за
превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма
Индикатори:
Сачињена процена успешности и дате препоруке Министарству здравља
Програм: 1804-Обезбеђивање обавезног социјалног осигурања за лица без
сопствених прихода
Сврха програма:
Побољшање квалитета здравствене заштите групације становништва по члану
22 Закона о здравственом осигурању
Опис програма:
У члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању који се примењује од
01.01.2007., прописано је да се осигураницима сматрају и лица које припадају
групацији становништва која је изложена повећаном ризику оболевања, лица
чија је здравствена заштита потребна у вези са спречавањем, сузбијањем,
раним откривњем и лечењем болести од већег социјалног значаја, као и лица
која су у категорији социјално-угроженог становништва, ако не испуњавају
услове за стицање својства осигураника, или ако права из обавезног
здравственог осигурања не остварују као чланови породице осигураника.
Циљ програма:
1. Обезбеђивање здравствене заштите лицима која то право не могу
остварити по другој основи
Индикатори:
Број осигураника по члану 22. Закона о здравственом осигурању
Пројекат: 0001-Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима
по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању
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1. Обезбеђивање здравствене заштите лицима која то право не могу
остварити по другој основи
Индикатори:
Број осигураника по члану 22. Закона о здравственом осигурању
Програм: 1805–Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора,
извршења мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања
и пружања хитне медицинске помоћи
Сврха програма:
Обезбеђивање здравствене заштите лицима на издржавању казне затвора и
обезбеђивање хитне медицинске помоћи
Опис програма:
Овај програм подразумева извршавање мера безбедности обавезног
психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног
психијатријског лечења на слободи, обавезног психијатријског лечења
алкохоличара и обавезног психијатријског лечења наркомана и указивање
хитне медицинске помоћи лицима која право на хитну медицинску помоћ не
остварују на другачији начин.
Циљ програма:
1. Савремено доктринарно лечење и рехабилитација особа са менталним
сметњама којим је изречена мера обавезног лечења од стране Суда и
указивање хитне медицинске помоћи
Индикатор:
Број пацијената над којима се спроводе мере обавезног лечења и чувања
Пројекат: 0001-Здравствена заштита лица која се налазе на издржавању
казне затвора која им се пружа ван завода за издржавање заводских
санкција
Сврха пројекта:
Обезбеђење здравствене заштите осигураника којима је изречена мера
издржавања казне затвора
Опис пројекта:
Пројекат обухвата трошкове здравствене заштите лица која се налазе на
издржавању казне затвора, која им се пружа ван завода за издржавање
заводских санкција.
Циљеви пројекта:
1. Лечење пацијената на издржавању казне затвора
Индикатор:
Број пацијената којима је пружена здравствена заштита
Пројекат: 0002-Спровођење мера безбедности обавезног психијатријског
лечења и чувања у здравственој установи
Сврха пројекта:
Унапређење квалитета здравствене заштите пацијената, уже породице и шире
заједнице
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Побољшана здравствена заштита и квалитет живота пацијената којима је
изречена мера обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој
установи и пацијената којима је изречена мера обавезног психијатријског
лечења на слободи.
Циљеви пројекта:
1. Лечење, рехабилитација и ресоцијализација пацијената
Индикатори:
Број пацијената којима је изречена мера безбедности обавезног лечења и
чувања у здравственој установи;
Број пацијената којима је изречена мера обавезног психијатријског лечења на
слободи.
Пројекат: 0003-Спровођење мера безбедности обавезног лечења
алкохоличара
Сврха пројекта:
Унапређење квалитета здравствене заштите пацијената, уже породице и шире
заједнице
Циљ пројекта:
1. Лечење, рехабилитација и ресоцијализација пацијената
Индикатори:
Број пацијената којима је изречена мера безбедности обавезног лечења
алкохоличара
Пројекат: 0004-Спровођење мера безбедности обавезног лечења
зависника од дрога
Сврха пројекта:
Унапређење квалитета здравствене заштите пацијената, уже породице и шире
заједнице
Опис пројекта:
Побољшана здравствена заштита и квалитет живота пацијената којима је
изречена мера обавезног психијатријског лечења наркомана.
Циљ пројекта:
1. Лечење, рехабилитација и ресоцијализација пацијената
Индикатори:
Број пацијената којима је изречена мера безбедности обавезног лечења
наркомана
Пројекат: 0005-Спровођење хитне медицинске помоћи особама непознатог
пребивалишта и другим лицима
Сврха пројекта:
Пружање хитне медицинске помоћи у сврху избегавања довођења лица у
животну опасност, односно непоправљиво или озбиљно слабљење или
оштећење његовог здравља или смрт.
Опис пројекта:
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помоћи странцима којима је одобрен азил у Републици Србији ако су
материјално необезбеђени и особама које право на хитну медицинску помоћ не
остварују на други начин у складу са законом.
Циљ пројекта:
1. Пружање хитне медицинске помоћи особама са напознатим
пребивалиштем и другим лицима
Индикатори:
Број особа непознатог пребивалишта и других лица
Програм: 1806-Подршка удружењима и организацијама
Сврха програма:
Јачање партнерства са невладиним организацијама и њихово активно
укључивање у реализацију циљева здравствене политике и већи обухват
осетљивих и посебно осетљивих групација становништва активностима од
значаја за здравствену делатност, а које спроводе невладине организације.
Опис програма:
Подстицање активности на јачању сарадње невладиног и владиног сектора
кроз рад стручних организација, савета, удружења, као и хуманитарних
организација које су као приоритет предвиђене Планом развоја, односно
посебним програмима здравствене заштите. Министарство здравља дуги низ
година остварује добру сарадњу са Црвеним крстом Србије, Друштвом Србије
за борбу против рака, Српским лекарским друштвом и др. Програм обухвата
следеће: финансирање удружења, савеза и друштава који су непрофитни и
којима се средства одобравају на основу утврђених приоритета у Министарству
здравља, а баве се активностима од значаја за делатности здравства;
финансирање „Друштва за борбу против рака Србије”, на основу уредбе о
доплатној поштанској марки, за активности друштава по Програму који доноси
корисник тих средстава, а на који сагласност даје Влада Републике Србије;
финансирање јавних овлашћења поверених Црвеном крсту Србије.
Циљеви програма:
1. Јачање партенерства са невладиним организацијама
Индикатор:
Број позитивно оцењених захтева након јавног конкурса
2. Пружање помоћи угроженим лицима, превентивно деловање и
повећање добровољног давалаштва од стране Црвеног крста
Индикатори:
Број акција добровољног давалаштва крви у сарадњи са службама за
трансфузију крви
3. Превенција малигних болести и подршка оболелим од рака и њиховим
породицама
Индикатор:
Број позива телефонском саветовалиштву
Пројекат: 0001-Подстицање активности стручних организација, савета и
удружења
Сврха пројекта:

- 475 Јачање партнерства са невладиним организацијама и њихово активно
укључивање у реализацију циљева здравствене политике
Циљ пројекта:
1. Јачање партнерства са невладиним организацијама
Индикатори:
Позитивно оцењени захтеви након јавног позива;
Број угрожених група становништва активностима које спроводе невладине
организације након јавног позива.
Пројекат: 0002-Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије
Сврха пројекта:
Пружање помоћи угроженим лицима и превентивно деловање.
Опис пројекта:
Црвени крст је хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна
организација основана за територију Србије која врши јавна овлашћења
утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса, у складу са
ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и
општим актима и при њиховом вршењу има положај организације која помаже
надлежним органима у хуманитарној области.
Циљеви пројекта:
1. Едукација становништва за реаговање у случају несреће и пружање
прве помоћи и едукација нових предавача и инструктора прве помоћи и
одржавање стручних скупова
Индикатори:
Број обучене школске деце, младих и одраслих особа;
Број нових инструктора прве помоћи.
2. Повећање нивоа свести јавности, пре свега младих о штетности
злоупотребе психоактивних супстанци, о важности очувања и унапређења
менталног здравља и повећање нивоа знања деце
Индикатори:
Одштампан и подељен младима едукативни материјал о болестима
зависности;
Одштампан и подељен младима едукативни материјал о очувању и
унапређењу менталног здравља;
Број одржаних радионица за децу.
Пројекат: 0003-Програм Друштва за борбу против рака Србије и Савеза
друштава Војводине
Сврха пројекта:
Превенција малигних болести и подршка оболелим од рака и њиховим
породицама
Опис пројекта:
Друштво за борбу против рака Србије је хуманитарна организација основане са
циљем да пружи подршку оболелима од рака и врши едукацију становништва о
значају превенције и раног откривања малигних болести и обезбеде
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из прихода по основу доплатне поштанске марке „Месец борбе против рака”
који се расподељују за потребе активности Друштва Србије за борбу против
рака. На поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају, осим на
пошиљке новина и часописа, плаћа се доплатна поштанска марка „Борба
против рака” у термину који се утврди Уредбом. Марка из става 1. овог члана
издаје се у тиражу од 2.000.000 комада, у апоенима у висини од 10 динара.
Средства из става 1.овог члана усмеравају се Друштву Србије за борбу против
рака у висини од 75% прикупљених средстава, а Савезу друштава Војводине за
борбу против рака у висини од 25%, и користиће се према програму који доносе
корисници тих средстава, на које сагласност даје Влада.
Циљеви пројекта:
1. Унапређење нивоа знања здравствених професионалаца
Индикатор:
Број предавања у домовима здравља.
2. Унапређење нивоа знања становништва
Индикатори:
Број едукованих ученика;
Број одржаних предавања;
Број публикација;
3. Подршка оболелима од малигни болести и њиховим породицама
Индикатори:
Број телефонских позива саветовалиштву;
Број посета сајту.
ГЛАВА 26.1 - УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ
Функција: 760-ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ
Програм: 1801-Уређење и надзор у области здравства
Сврха програма:
Програм подразумева спровођење активности које су намењене доприносу
обезбеђења квалитета система здравствене заштите у Републици Србији
успостављањем програма трансплантације који је усклађен састандардима ЕУ
и препорукама Савета Европе.
Опис програма:
Програм подразумева спровођење активности које су намењене јачању и
развијању институционалних капацитета Управе за биомедицину; за ефикасно
управљање, координацију и надзор система у области биомедицине;
капацитета здравствених установа овлашћених да обављају послове из
трансплантацијске и трансфузиолошке делатности, биомедицинси
потпомогнутим оплођенјем, као и развоју Програма трансплантације. Управа за
биомедицину сачињава и води законом дефинисане базе података из области
биомедицине: јединствен републички регистар давалаца органа и ткива;
Регистар примаоца органа – са тела живих и са тела преминулих; Регистар
можданих смрти; Регистар живих давалаца органа и Регистар преминулих
даваоца органа; листе чекања пацијената за трансплантацију по врсти органа и
ткива; евиденцију изричитих забрана за донирање органа и ткива; Регистар
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пацијената за трансплантацију по врстама ћелија и ткива; јединствени регистар
донора репродуктивних ћелија – јајних ћелија и сперматозоида; Регистар
података о датим писменим и опозваним пристанцима донора и донираним
репродуктивним ћелијама, а овлашћене здравствене установе базе података за
своје пацијенте.
Пројекат: 0001-Уређење Управе за биомедицину
Циљеви пројекта:
1. Подигнути свест јавности о значају учествовања у давалаштва органа
као и подршка исте о ширењу значаја трансплатационог програма
Индикатори:
Број промоција трансплатације
2. Успоставити ефективан, транспарентан и оперативни систем
трансплатације у складу са позитивним искуствима ЕУ
Индикатори:
Број израђених стандардних оперативних процедура
3. Развијати институционални капацитет за управљање, координацију и
праћење система за трансплатацију органа
Индикатори:
Број укључених донор болница
Израда програма за трансплатацију ћелија, ткива и органа
ГЛАВА 26.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
СРБИЈЕ
Функција: 760-ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ
Програм: 1803-Унапређење квалитета и услова за лечење
Сврха програма:
Подизање свести грађана Србије о значају здравствених стилова живљења;
сузбијање наркоманије кроз подизање цвести јавности о штетности
злоупотребе психо активних супстанци; смањење ризика и ублажавање
последица трговине људима кроз оперативне активности и изградњу
капацитета Црвеног крста Србије; пружање помоћи и подршке најугроженијима
у популацији миграната на територији Србије; унапређење знања активиста
Црвеног крста о хуманитарном праву; пружање ургентне хуманитарне помоћи и
олакшавање људске патње лица у ванредним стањима; обезбеђивање
континуиране подршке и бриге осетљиве групације становништва (деца,
омладина, стара лица).
Опис програма:
Активности Црвеног крста Србије које произилазе из циљева и задатака
међународног покрета Црвеног крста, углавном се односе на: здраве стилове
живота; обуку у пружању прве помоћи; службу тражења; програм борбе против
трговине људима; ширење знања о међународном хуманитарном праву;
припрему за деловање у несрећама; дистрибутивни систем Црвеног крста
Србије; социјалну делатност; опоравак социјално угрожене деце са Косова и
Метохије; програм бриге о старима; програм подмлатка и омладине; отворени
вртић за ромску и другу децу и др. Наведене активности Црвеног крста се
финансаирају из прихода остварених од игара на срећу.
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Црвеном крсту
Опис пројекта:
Програми који произилазе из мисије (циљева и задатака) Црвеног крста су
дефинисани у Члану 9. Закона о Црвеном крсту Србије. Закон о Црвеном крсту
Србије из 2005. године јасно дефинише положај и овлашћења Црвеног крста и
начин финансирања његовог рада. У члану 1. Закона, Црвени крст Србије
дефинисан је као хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна
организација која има положај организације која помаже надлежним државним
органима у хуманитарној области. Члан 7. гласи: „Црвеном крсту Србије
поверава се вршење и следећих јавних овлашћења: 1) покретање,
организовање и спровођење или учествовање у редовним и ванредним
акцијама солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим лицима и
жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, као и
обезбеђење, у складу са законом, обуке људи, материјалних, финансијских и
других средстава за те акције; 2) оспособљавање грађана, добровољно
организованих за спровођење мера цивилне заштите на територији Републике
Србије, за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других
несрећа, као и оружаних сукоба; 3) организовање, обучавање и припрeмање
екипа за прву помоћ, хигијенско-епидемкиолошку заштиту, негу повређених и
оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за
извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и
оружаних сукоба”.
Циљеви пројекта:
1. Бољи услови живота угрожених група, пружањем директне помоћи
најугроженијим групама становништва
Индикатори:
Број деце за које ће се обезбедити опоравак;
Број припремљених пакетића.
2. Већа социјална инклузија
Индикатори:
Број ромске деце и деце из осетљивих група која похађају програм подршке у
учењу;
Број организација које реализују социо-инклузивне активности са роомском
децом и децом са инвалидитетом;
Број деце са инвалидитетом која учествују у активностима.
3. Унапређен положај угорожених група вршењем утицаја на кључне
носиоце социјалне политике
Индикатори:
Број штампаних и дистрибуираних водича за заступање, лобирање и сарадњу
са медијима;
Број одржаних састанака ни нивоу локалне заједнице са партнерима пројекта за
социјалну инклузију.
4. Унапређивање квалитета и одрживости социјалне делатности Црвеног
крста Србије
Индикатори:
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Број одржаних информативних радионица;
Број дистрибууираних лифлета.
РАЗДЕО 27 - МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, у
складу са Законом о министарствима, обавља послове државне управе који се
односе на: енергетику; енергетски биланс Републике Србије; нафтну и гасну
привреду; стратегију и политику енергетске безбедности, израду годишњих и
средњорочних програма енергетске безбедности и обезбеђивања материјалних
и других услова за реализацију тих програма; безбедан цевоводни транспорт
гасовитих и течних угљоводоника; нуклеарна енергетска постројења чија је
намена производња електричне, односно топлотне енергије, производњу,
коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима;
предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање јавних
предузећа у областима за које је Министарство образовано; надзор у
областима из делокруга Министарства, као и друге послове одређене законом.
Такође, ово министарство обавља послове који се односе на: основе
заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине;
инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата
научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области
енергетике и животне средине; спровођење Конвенције о учешћу јавности,
доступности информација и праву на правну заштиту у области животне
средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача;
климатске промене; прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од
загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних
вода; утврђивање и спровођење заштите природних целина од значаја за
Републику Србију; утврђивање услова заштите животне средине у планирању
простора и изградњи објеката; заштиту од великог хемијског удеса и учешће у
реаговању у случају хемијских удеса; заштиту од буке и вибрација; заштиту од
јонизујућег и нејонизујућег зрачења; управљање хемикалијама и биоцидним
производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом;
управљање
отпадом,
изузев
радиоактивним
отпадом;
одобравање
прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста,
као и друге послове одређене законом.
Функција 430 – Гориво и енергија
На економској класификацији 421 планирани су издаци за следеће
трошкове: платног промета и банкарских услуга, комуналних услуга, услуга
комуникација (фиксни телефони, мобилни и интетрнет), осигурања, закупа
имовине и опреме.
На економској класификацији 422 планирана су средства за
финансирање службених путовања у земљи и иностранству - трошкови
превоза, смештаја и дневница на службеном путу, од чега је највећи део
средстава ове апропријације планиран за службена путовања у земљи
републичких инспектора из Сектора за контролу и надзор, као и путовања у
иностранство члана Преговарачког тима за преговоре о приступању Републике
Србије Европској унији.
На eкономској класификацији 423, за финансирање постојећих
активности планирана су средства за:

-

администартивне услуге;
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-

компјутерске услуге за потребе Одсека за стратешко
планирање у енергетици у саставу Сектора за енергетску
ефикасност и обновљиве изворе енергије, као
суфинансирање пројеката „Помоћ у спровођењу Уговора
о оснивању Енергетске заједнице у погледу захтева
везаних за спровођење тековина ЕУ о ефикасном
коришћењу енергије” и „Подршка Норвешке Републици
Србији на пољу локалног енергетског планирања”, као и
за одржавање и техничку подршку ИМИС система,
одржавање ЕСРИ лиценци и израду софвера;

-

услуге образовања и усавршавања запослених;

-

услуге информисања;

-

стручне услуге експерата за израду подзаконских аката
за спровођење Закона о ефикасном коришћењу енергије,
Закона о цевоводном транспорту и Закона о енергетици,
као и за друге стручне услуге.

На економској класификацији 424, планирана су средства за
специјализоване услуге везане за приступ бази података „Reuters” за
информације о ценама енергената на берзи, експертске анализе и податке о
развоју тржишта нафте и гаса у Европи, за израду и праћење примене
Националног плана примене Опште примењивих стандарда у области
електричне енергије, као средства за систематске прегледе запослених.
На економској класификацији 425, планирана су средства, између
осталог, за грађевинско-занатске радове (припрема простора, зидарски,
подополагачки, керамичарски, столарски, молерски и гипсарски радови), за
електроенергетске радове (разводни ормани, напојни каблови, осветљење,
инсталација прикључница и термичких потрошача, за изједначење потенцијала,
остали радови), за телекомуникационе радове и опрему (комуникација и
размена података, детекција и дојава пожара, инсталациони материјал) у
објектима које користи ово министарство. Такође, на овој економској
класификацији планирана су средства за одржавање рачунарске опреме,
продужење гаранција и сервисирање рачунарске опреме ван гарантног рока,
као и за одржавање 20 возила Министарства.
Део средстава опредељених на економској класификацији 451,
намењена су за Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица. На
овој економској класификацији планирана су и средства за заштиту енергетски
заштићених купаца, на основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу, односно
угроженом купцу топлотне енергије, као и средства за субвенције топланама за
Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV”, на
основу Закона о потврђивању споразума о зајму и програму „Рехабилитација
система даљинског грејања у Србији - фаза IV” на износ од 45.000.000 евра
између KFW-a, Франкфурт на Мајни и Републике Србије.
У оквиру економске класификације 462, предвиђена су средства за
плаћање контрибуција по основу чланства у међународним организацијама.
На основу члана 31. Закона о ефикасном коришћењу енергије,
Министарство планира активности везане за обуку енергетских менаџера.
Опрема за практичну обуку биће набављена из средстава донације JICA. С
обзиром да је услов за добијање ове донације обезбеђење простора за обуку,

- 481 као и средстава за адаптацију, на економској класификацији 511, планирана су
средства за ове намене.
Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом
месту
У оквиру економске класификације 423, планирана су средства за
следеће услуге: штампања публикација из области заштите животне средине;
штампања геолошких карата; превођења које су због повећаних међународних
активности Министарства значајне, с обзиром да је неопходно превођење
закона и подзаконских аката донетих у оквиру надлежности Министарства.
Такође, на овој економској класификацији планирана су средства и за
ангажовање националних консултаната експерата на изради и ревизији прописа
из области заштите ваздуха и управљање отпадом. Поред наведеног,
планирани су и издаци за стручна саветовања и котизације, публикације,
објављивање тендера и информативних огласа, као и издаци за стручно
усавршавање запослених; за угоститељске услуге и репрезентацију као и
издаци за стручне испите.
Чланом 2. Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту
животне средине („Службени гласник Републике Србије” број 93/12) прописано
је да права и обавезе Фонда преузима Република Србија и да ће их у име
Републике Србије извршавати Влада.
Део средстава за измирење обавеза Фонда обезбеђен је Законом
о буџету Републике Србије за 2013. годину, на разделу Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине. У току 2013. године из ових
средстава измирене су обавезе по закљученим уговорима за пројекте
енергетске ефикасности (за санацију школа, дечијих установа и болница), као и
за пројекте у области заштите животне средине (санације депонија, соларне
колекторе и сл.).
У оквиру економских класификација 424, 452, 454 и 463 планирана су
средства за ове намене у 2014. години.
У оквиру економске класификације 424, планирана су средства и за:
услуге мониторинга квалитета ваздуха по закљученим уговорима; за пројекте из
области заштите животне средине-истраживања актуелног стања и
валоризације рибљег фонда у великим рекама Србије; испитивање квалитета
воде седимента и водних организама у функцији мониторинга стања квалитета
река Дунав и притока; трошкове третмана привременог складиштења или
извоза опасног отпада непознатог порекла, програм контроле квалитета вода
Великог бачког канала, као и остале услуге у области заштите животне средине
на основу закона и подзаконских аката који регулишу област заштите животне
средине.
У оквиру економске класификације 424 (извор 11), планирана су
средства за реализацију Пројекта Регионални развој Бора, на основу:
1) Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Регионални
развој Бора”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
IBRD - укупно 24.300.000 евра;
2) Закона о потврђивању Споразум о финансирању (Пројекат
„Регионални развој Бора”) између Републике Србије и Међународног удружења
за развој IDA - укупно 7.577.421 СДР (специјална права вучења).
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оживи умртвљени Борски регион (Борски округ) путем: решавања хитних
наслеђених еколошких и социјалних проблема насталих због реструктурирања
сектора рударства; подстицања стварања нових извора економског раста и
отварања нових радних места у региону.
На економској класификацији 451, планирана су средства за
субвенционисање дела послова Завода за заштиту природе Србије и
субвенције за Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност, с тим што ће се распоред и коришћење ових средстава вршити по
посебном акту Владе.
На економској класификацији 481, планирана су средства за
финансирање пројеката удружења и других невладиних организација, а који су
усмерени ка јачању свести о значају заштите животне средине и одрживог
развоја и активном учешћу одређених циљних група; пројекти који су усмерени
ка решавању појединачног проблема у области очувања и заштите животне
средине (заштита природе, заштита и очување биодиверзитета, заштита
озонског омотача, климатске промене, управљање отпадом и друге области из
делокруга Министарства), као и пројекти који се односе на јачање капацитета
невладиних организација активних у области заштите животне средине.
У циљу спровођења Архуске конвенције (Конвенције о доступности
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у
питањима животне средине), а у складу са Законом о потврђивању Конвенције
о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на
правну заштиту у питањима животне средине - Међународни уговори и
Стратегијом за примену Конвенције о доступности информација, учешћу
јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне
средине - Архуска конвенција, средствима планираним на овој економској
класификацији планирана су средства и за суфинансирање активности
утврђених Акционим планом за примену Архуске конвенције: конференције,
кампање и програми обуке за бољу имплементацију Архуске конвенције, као и
активности Архус центара.
Наиме, на основу Меморандума о разумевању о подршци оснивању
Архус центара које је министарство надлежно за послове заштите животне
средине закључило са Архус центрима и уз подршку ОЕБС-а до сада су
формирана четири Архус центра који имају за циљ да успоставе сарадњу
између органа јавне власти и заинтересоване јавности (грађана и удружења
грађана). Суфинансирање активности Архус центара подразумева финансијску
помоћ за трошкове који се тичу организовања округлих столова, трибина и
обука различитих циљних група за бољу имплементацију Архуске конвенције;
јавних расправа о студијама о процени утицаја на животну средину,
информисања и других механизама за учешће јавности као и обезбеђење
логистичке подршке за спровођење тих активности (материјални трошкови за
рад центара: надокнаде за коришћење простора, канцеларијски материјал и
хонорар за ангажована лица).
На економској класификацији 511, планирана су средства за решавање
проблема јаловине и шљаке из топионице у Зајачи, набавку линије за
сепарацију отпада за регионалну депонију Срем - Мачва, као и за довршетак
радова на изградњи постројења за третман отпадних вода и систем сакупљања
отпадних вода у општинама Врбас и Кула.
На економској класификацији 541, планирана су средства за
ремедијацију земљишта у близини рудника и топионице олова „Зајача” у Зајачи
због високог нивоа концентрације олова у земљишту.
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Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства
eнергетике, развоја и заштите животне средине, са својством правног лица,
обавља стручне послове који се односе на: развој, усклађивање и вођење
националног информационог система заштите животне средине (праћење
стања чинилаца животне средине, катастар загађивача и др.); прикупљање и
обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја
о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине;
развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену;
вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој
примени у области заштите животне средине; сарадњу са Европском агенцијом
за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и
посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом.
Функција: 560-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА
ДРУГОМ МЕСТУ
Програм: 0401-Програм мониторинга животне средине и извора
загађивања
Сврха програма:
Унапређење система контроле квалитета животне средине кроз модернизацију
и интеграцију мониторинга свих чинилаца животне средине, а у циљу добијања
поузданих и правовремених података о стању животне средине и смањења
трошкова у појединим областима напуштањем досадашњих метода.
Опис програма:
На простору Републике Србије још увек не постоји интегрални мониторинг
медија животне средине усклађен са препорукама ЕУ. У неким областима
постојећи подаци често су неупоредиви управо због непостојања
хармонизованих метода прикупљања и анализе узорака, као и приказивања
података. Из тог разлога је немогуће и униформно квалитетно приказивање
стања животне средине, а самим тим и доношење одговарајућих одлука.
Реализацијом овог програма биће омогућено да се у потпуности реализују
законске обавезе које проистичу из усвојене регулативе која је усклађена са
одговарајућом легислативом ЕУ. На овај начин биће заокружен систем
интегрисаног мониторинга свих чинилаца животне средине. Такође ће бити
извршена модернизација неопходних сегмената ове области ради
компатибилности са праксом ЕУ и рационализација, односно оптимализација
мреже у којој се врши мониторинг. На овај начин ће се омогућити добијање
поузданих и правовремених података о стању животне средине и смањење
трошкова у појединим областима напуштањем досадашњих метода. На тај
начин извештавање о стању животне средине на националном и
међународном нивоу подићи ће се на још виши ниво.
Циљ програма:
Успостављање интегралног и ефикасног мониторинга медија животне
средине и извора загађивања у складу са стандардима ЕУ.
Индикатор: Степен успостављености интегралног мониторинга са стандардима
ЕУ.
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:



Мониторинг ваздуха, воде и земљишта;



Национална лабораторија;
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Мониторинг извора загађивања;




Национални
средине;

информациони

систем

заштите

животне

Заједнички послови Агенције за заштиту животне средине;




Унапређење и проширење мониторинга квалитета ваздуха,
воде и земљишта;



Унапређење националне
калибрационе лабораторије;



лабораторије

и

акредитација

Успостављање система за праћење управљања отпадом.

Пројекат: 0001-Мониторинг ваздуха, воде и земљишта
Сврха пројекта:
Успостаљање интегралног и ефикасног мониторинга животне средине у складу
са стандардима ЕУ.
Опис пројекта:
Испуњавање законских обавеза кроз операционализацију Државног система за
аутоматски мониторинг квалитета ваздуха (АМСКВ), укључујући калибрациону и
аналитичку лабораторију уз примену поступака и процедура садржаних у ЕУ
директивама и домаћој оперативној регулативи у домену квалитета ваздуха,
као и реализација мониторинга алергеног полена; праћење квалитета ваздуха
у државној мрежи по основу законских обавеза, прикупљање и ажурирање
података, израда извештаја и оцена квалитета ваздуха у складу са законским
обавезама; извештавање на националном и међународном нивоу;
информисање јавности о стању квалитета ваздуха и садржаја алергеног полена
у ваздуху; унапређење система мониторинга загађујућих супстанци у
површинским и подземним водама и седименту, укључујући и приоритетне
хазардне супстанце; унапређење система мониторинга земљишта кроз
систематско прикупљање података о стању земљишта, као и формирање
инвентара контаминираних локација.
Циљ пројекта:
Успостављање фукционалног мониторинга ваздуха, воде и земљишта.
Индикатори:

Број станица за праћење квалитета ваздуха за законским процентом
валидних података;
Број реализованих испитивања.
Пројекат: 0002-Национална лабораторија
Сврха пројекта:
Успостављање система мониторинга квалитета животне средине према
препорукама ЕУ.
Опис пројекта:
Спровођење и праћење међународно признате регулативе и прописа везаних
за контролу квалитета животне средине; прикупљање и анализирање узорака
из државне мреже станица за праћење квалитета ваздуха, земљишта и
алергеног полена; калибрација аутоматских станица за контролу квалитета
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хемијска анализа прикупљених узорака.
Циљ пројекта:
Изградња капацитета за мониторинг животне средине, кроз формирање
Националне референтне лабораторије за квалитет ваздуха , контролу
квалитета земљишта и контролу алергеног полена.
Индикатор:
Степен оспособљености Националне лабораторије за подршку мониторингу
животне средине.
Пројекат: 0003-Мониторинг извора загађивања
Сврха пројекта:
Успостављање адекватног мониторинга извора загађења.
Опис пројекта:
Систем за праћење управљања изворима загађења у Републици Србији се
успоставља у Одељењу за национални регистар извора загађивања. Овај
систем се заснива на праћењу свих фаза управљања отпадом, обједињених
системом обраде података из низа докумената који се генеришу на основу
Закона о управљању отпадом. То су, пре свега, годишњи извештаји које
предузећа достављају Агенцији за заштиту животне средине, у складу са
подзаконским актима везаним за извештавање, као и документ о кретању
отпада и документ о кретању опасног отпада, без којих није дозвољено кретање
отпада на територији Републике Србије. Поред тога, систем ће бити повезан и
са другим базама података које се воде у Агенцији, као што је Регистар издатих
дозвола за управљање отпадом, ПРТР регистар итд. Активности Центра
подразумевају и успостављање и примену најбољих доступних техника у
области мониторинга и само-мониторинга животне средине, за свако предузеће
посебно, као и захтева из низа директива ЕУ, у економски прихватљивим
оквирима. Посебна активност Центра је и обезбеђивање података, индикатора
и информација које су неопходне за припрему годишњег Извештаја о стању
животне средине, који се израђује у Агенцији на националном нивоу, као и
извештаја који се припремају на основу преузетих обавеза из конвенција и
међународне сарадње у оквиру Европске Агенције за животну средину.
Циљ пројекта:
Унапређење система за ефикасно праћење управљања изворима
загађења.
Индикатор:
Број обухваћених привредних друштава.
Пројекат: 0004 - Национални информациони систем заштите животне
средине
Сврха пројекта:
Изградња капацитета за мониторинг животне средине, кроз успостављање
јединственог информационог система.
Опис пројекта:
Прикупљање, контрола, анализа, обрада и дистрибуција информација о стању
свих сегмената животне средине, биодиверзитета, извора загађивања, као и
праћење токова свих врста отпада; анализирање стања појединих области
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размена информација на дневном, периодичном и годишњем нивоу са
Европском Агенцијом за заштиту животне средине и другим међународним
инстиуцијама и организацијама.
Циљ пројекта:
Успостављање ефикасног информационог система заштите животне
средине.
Индикатор:
Проценат извештавања ка Европској агенцији за заштиту животне средине.
Пројекат: 0005-Заједнички послови Агенције за заштиту животне средине
Сврха пројекта:
Повећање ефикасности у раду заједничких функција кроз примену савремених
метода из области обраде информација.
Опис пројекта:
Повећање ефикасности у раду заједничких функција ће се постићи кроз обуку
запослених на практичној примени савремених метода из области обраде
информација. Процењује се да је у наредне 3 године могуће постићи значајно
повећање ефикасности у раду заједничких функција кроз примену савремених
метода обраде информације.
Циљ пројекта:
Успостављање ефикасне функције заједничких послова.
Индикатори:

Број уведених нових метода у раду заједничких функција;
Број извршених обука за запослене у заједничким функцијама.
Пројекат: 0006-Унапређење и проширење мониторинга квалитета ваздуха,
воде и земљишта
Сврха пројекта:
Унапређење и проширење мониторинга квалитета ваздуха, воде и земљишта.
Сврха мониторинга квалитета ваздуха је испуњавање законских обавеза, кроз
операционализацију Државног система за аутоматски мониторинг квалитета
ваздуха, (АМСКВ), укључујући калибрациону и аналитичку лабораторију, уз
примену поступака и процедура садржаних у ЕУ директивама и домаћој
оперативној регулативи, у домену квалитета ваздуха.
Сврха мониторинга квалитета воде и седимената је унапређење система
мониторинга загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и
седименту, укључујући и приоритетне хазардне супстанце.
Сврха мониторинга квалитета земљишта је унапређење система мониторинга
земљишта, кроз систематско прикупљање података о стању земљишта, као и
формирање инвентара контаминираних локација.
Опис пројекта:
Програм стручних послова из области контроле квалитета вода састоји се од:
контроле квалитета површинских и подземних вода у одговарајућим државним
мрежама станица. Праћење квалитета ваздуха у државној мрежи, по основу
законских обавеза, прикупљање и ажурирање података, израда извештаја и
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националном и међународном нивоу, информисање јавности о стању квалитета
ваздуха и садржаја алергеног полена у ваздуху. Програм систематског
испитивања квалитета вода, према усвојеним међународним стандардним
аналитичким методама и инструменталним техникама, у оквиру акредитоване
Националне лабораторије за животну средину. Успостављање систематског
мониторинга земљишта, са прецизно утврђеним мерним станицама узорковања
и стандардизованим методама за прикупљање и анализу узорака.
Успостављање државног мониторинга квалитета земљишта и израда инвентара
контаминираних локација на простору Републике Србије.
Циљ пројекта:
Успостављање функционалног мониторинга ваздуха, воде и земљишта.
Индикатори:

Број успостављених мерних места за праћење квалитета земљишта;
Број мерних станица за праћење квалитета вода;
Број реализованих испитивања са страним партнерима у односу на план;
Индекс покривености територије Републике Србије са мрежом за
мониторинг алергеног полена.
Пројекат: 0007-Унапређење Националне лабораторије и акредитација
калибрационе лабораторије
Сврха пројекта:
Изградња капацитета за мониторинг животне средине кроз унапређење
Националне референтне лабораторије за квалитет ваздуха, контролу квалитета
земљишта и контролу алергеног полена и акредитацију калибрационе
лабораторије.
Опис пројекта:
Прикупљање и анализирање узорака из државне мреже станица за праћење
квалитета ваздуха, земљишта и алергеног полена; калибрација аутоматских
станица за контролу квалитета ваздуха; контрола квалитета лабораторијског
рада и валидација података; хемијска анализа прикупљених узорака;
спровођење и праћење међународно признате регулативе и прописа везаних за
контролу квалитета животне средине од стране Националне лабораторије.
Циљ пројекта:
Изградња капацитета за мониторинг животне средине, кроз формирање
Националне референтне лабараторије за квалитет ваздуха, квалитета
земљишта и контролу алергеног полена.
Индикатори:

Формирање нових стандардних оперативних процедура, неопходних за
функционисање система кавлитета, према захтевима стандарда СРПС
ИСО ЕН 17025:2006, у калибрационој лабораторији;
Акредитовање нових хроматографских метода за одређивање нових
седам параметара пестицида у води.
Пројекат: 0008-Успостављање система за праћење управљања отпадом
Сврха пројекта:
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Опис пројекта:
Праћење свих фаза управљања отпадом обједињеним системом обраде
података из низа докумената који се генеришу на основу Закона о управљању
отпадом. Центар за управљање животном средином се оснива у Агенцији за
заштиту животне средине, у оквиру Одељења за Национални регистар извора
загађивања, у складу са обавезама из Закона о министарствима и Закона о
заштити животне средине и других закона везаних за успостављања
интегралног система мониторинга и само-мониторинга у предузећима. Центар
је намењен, првенствено, праћењу извора загађивања ваздуха и воде, као и
управљања отпадом у предузећима која представљају велике загађиваче
животне средине и која подлежу издавању интегрисане дозволе у складу са
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.
Активности Центра подразумевају и успостављање и примену најбољих
доступних техника у области мониторинга и само-мониторинга животне средине
за свако предузеће посебно, као и захтева из низа директива ЕУ, у економски
прихватљивим оквирима. Обезбеђује се и праћење свих неопходних процесних
(технолошких) параметара и индикатора чија промена утиче на смањење или
повећање емисија загађујућих материја или генерисање отпада.
Циљ пројекта:
Унапређивање процеса прикупљања података у свим фазама управљања
отпадом - генерисању, транспорту, складиштењу, третману и депоновању
отпада, као и добијања релевантних информација везаних за управљање
отпадом на различитим нивоима.
Индикатор:
Степен успостављене функционалности у односу на стандарде ЕУ.
ГЛАВА 27.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одлуком Владе 05 број: 400-8776/2013 од 21. октобра 2013. године,
образован је Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности Републике
Србије, као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора и то у оквиру
раздела Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, ради
евидентирања средстава намењених финансирању пројеката, програма и
активности које се односе на унапређење енергетеке ефикасности, и то:
1) примену техничких мера у циљу ефикасног коришћења енергије у
секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије;
2) подстицање развоја система енергетског менаџмента за субјекте који
нису обвезници тог система;
3) промовисање и спровођење енергетских прегледа објеката,
производних процеса и услуга;
4) изградњу система за комбиновану производњу топлотне и електричне
енергије ако су испуњени захтеви у погледу енергетске ефикасности
постројења, прописани у складу са законом којим се уређује област енергетике,
а инвеститор топлотну и електричну енергију користи искључиво за сопствене
потребе;
5) подстицање развоја енергетских услуга на тржишту Републике Србије;
6) подстицање употребе обновљивих извора енергије за производњу
електричне и топлотне енергије за сопствене потребе;
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Према члану 60. Закона о ефикасном коришћењу енергије, средства за
финансирање овог фонда обезбеђују се:
1) из апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;
2) донација и кредита.
Коришћење средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске
ефикасности Републике Србије вршиће се у складу са годишњим програмом
финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у складу
са Стратегијом, Програмом остваривања Стратегије, Акционим планом и
другим актима и прописима из области ефикасног коришћења енергије,
уговорима, као и међународним уговорима чији је потписник Република Србија.
РАЗДЕО 28 - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Министарство културе и информисања обавља послове државне
управе који се односе на: развој и унапређење културе и уметничког
стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање
материјалне основе за делатности културе; развој и унапређење књижевог,
преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених
уметности и дизајна, филмског и стваралаштва у области других аудиовизуелних медија; заштиту непокретног, покретног и нематеријалног културног
наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску
делатност; задужбине и фондације; систем јавног информисања; праћење
спровођења закона у области информисања; праћење рада јавних предузећа и
установа у области јавног информисања; праћење делатности страних
информативних установа, страних средстава јавног информисања,
дописништва и дописника у Републици Србији; информисање националних
мањина; регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у
раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне
баштине, културног стваралаштва и информисања на језику и писму
припадника српског народа у региону; оснивање и развој културноинформативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и
реализацију пројекaта који се финансирају из средстава претприступних
фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог
министарства, учешћа у регионалним пројектима, као и друге послове одређене
законом.
Функција: 820 - УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Програм: 1201-Уређење система у области културе и јавног информисања
Сврха програма:
Функционисање министарства
Опис програма:
Пословање кабинета, Сектора за културно наслеђе, Сектора за савремено
ставаралаштво и креативне индустрије, Сектора за информисање, Сектора за
међународну сарадњу, Сектора за економско - финансијске послове,
Секретаријата и Интерне ревизије.
Циљ програма:
Обезбеђење ефикасног, ефективног и економичног пословања
Министарства у свим сегментима.
Индикатор:
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правилника итд.
Програм: 1202-Заштита и очување културне баштине
Сврха програма:
Допринос очувању, истраживању, доступности и одрживој употреби културног
наслеђа, као и развоју библиотечко-информационе делатности у Републици
Србиjи на националном, регионалном и локалном нивоу и културног наслеђа
српског порекла у иностранству.
Опис програма:
Подршка програмима и пројектима који имају за циљ истраживање, заштиту и
очување културног наслеђа Републие Србије и културног наслеђа српског
порекла у иностранству и унапређење делатности заштите културног наслеђа и
библиотечко-информационе делатности.
Циљ програма:
Унапређен ниво истражености, заштите и одрживог коришћења културног
наслеђа на тлу Републике Србије, као и културног наслеђа српског
порекла у иностранству и унапређена библиотечко-информациона
делатност.
Индикатор:
Број реализованих пројеката
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Непокретно и археолошко наслеђе



Покретно културно наслеђе - музејско, архивско, стара и ретка
библиотечка грађа



Библиотечко-информационе делатности



Нематеријално културно наслеђе



Матичне библиотеке



Манастир Хиландар



Дворски комплекс на Дедињу



Савез слепих Србије



Матица Српска

Пројекат: 0001-Непокретно и археолошко наслеђе
Сврха пројекта:
Заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа
Опис пројекта:
Кроз реализацију Конкурса из области заштите, очувања и презентације
непокретног и археолошког наслеђа, подржани програми који се тичу заштите,
истраживања и презентације непокретног – градитељског и археолошког
наслеђа у Републици Србији, кроз израду техничке пројектне документације,
спровођење мера техничке заштите и конзерваторских радова на архитектури и
сликарству, истраживање и заштиту археолошких налазишта и послове везане
за презентацију непокретног културног наслеђа, публиковање грађе као и
остале делатности на заштити непокретних културних добара, а које спроводе

- 491 субјекти у култури, регионалне и општинске установе заштите културног
наслеђа, органи локалне самоуправе и струковна и друга удружења из области
непокретног и археолошког наслеђа.
Циљеви пројекта:
1. Повећана истраженост, заштита и очување непокретног и археолошког
наслеђа
Индикатор:
Број подржаних пројеката
2. Повећана доступност и одрживо коришћење непокретног и археолошког
наслеђа
Индикатор:
Број подржаних пројеката
3. Унапређена делатност заштите непокретног и археолошког наслеђа
Индикатор:
Број подржаних пројеката
Пројекат: 0002-Покретно културно наслеђе - музејско, архивско, стара и
ретка библиотечка грађа
Сврха пројекта:
Заштита и очување покретног културног наслеђа
Опис пројекта:
Подршка програмима и пројектима који имају за циљ истраживање, заштиту и
очување културног наслеђа Републике Србије и културног наслеђа српског
порекла у иностранству и унапређење делатности заштите културног наслеђа и
библиотечко-информационе делатности.
Циљеви пројекта:
1. Повећана истраженост, заштита и очување покретног културног
наслеђа
Индикатори:
Број подржаних пројеката
2. Повећана доступност и одрживо коришћење покретног културног
наслеђа
Индикатори:
Број подржаних пројеката
3. Унапређени услови и спровођење савремених стандарда чувања
покретног културног наслеђа и дигитализација
Индикатори:
Број подржаних пројеката
Пројекат: 0003-Библиотечко-информационе делатности
Сврха пројекта:
Слободан приступ информацијама, знањима и идејама садржаним у
библиотечко-информационој грађи и изворима
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Подршка програмима и пројектима из области библиотечко-информационе
делатности, кроз реализацију Конкурса, а које спроводи мрежа библиотека
Србије; програми и пројекти удружења у области библиотечко-информационе
делатности
Циљеви пројекта:
1. Повећана заштићеност библиотечко-информационе грађе
Индикатор:
Број подржаних пројеката
2. Повећана доступност библиотечко-инфомационој грађи и изворима
Индикатор:
Број подржаних пројеката
3. Унапређена библиотечко-информациона делатност
Индикатор:
Број подржаних пројеката
Пројекат: 0004-Нематеријално културно наслеђе
Сврха пројекта:
Очување нематеријалног културног наслеђа
Опис пројекта:
Програми и пројекти одобрени по Конкурсу из области заштите, очувања и
презентације нематеријалног културног наслеђа, које спроводе субјекти у
култури, регионалне и општинске установе заштите културног наслеђа, органи
локалне самоуправе, струковна удружења и остале невладине организације у
области презентације и промоције нематеријалног културног наслеђа
Циљеви пројекта:
1. Унапређена заштита и очување нематеријалног културног наслеђа
Индикатор:
Број пројеката који се баве заштитом и одрживошћу елемената нематеријалног
културног наслеђа
2. Повећан ниво свести о значају нематеријалног културног наслеђа
Индикатор:
Број подржаних пројеката који се баве промоцијом и едукацијом
3. Повећан број евидентираних и елемената нематеријалног културног
наслеђа уписаних у Национални регистар
Индикатор:
Број евидентираних елемената нематеријалног културног наслеђа, број
елемената нематеријалног културног наслеђа уписаних у Регистар
Пројекат: 0005-Матичне библиотеке
Сврха пројекта:
Трајни и систематски рад на развоју и унапређењу библиотечко-информационе
делатности у Републици Србији
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Финансирање матичних функција које обавља 19 матичних библиотека у
Републици Србији, на основу решења Министра
Циљ пројекта:
Ефикасно остваривање поверених, матичних функција у библиотечкоинформационој делатности
Индикатори:
1. Број обављених надзора
2. Број регистрованих библиотека
3. Број кандидата упућених на полагање стручног испита
Пројекат: 0006-Манастир Хиландар
Сврха пројекта:
Свеобухватна заштита градитељског и покретног културног наслеђа у
манастиру Хиландар
Опис пројекта:
Наставак радова на реконструкцији манстира Хиландар, после пожара и то:
завршетак радова на источном крилу Великог конака, радови на улазној зони,
наставак систематског фото-снимања живописа и иконостас цркве Св. Тројице
на Спасовим водама
Циљеви пројекта:
1. Завршени радови на источном крилу Великог конака, радови на улазној
зони и сликарско конзерваторски радови на живопису и иконостасу цркве
Св. Тројице на Спасовим водама
Индикатори:
Реконструисан Велики конак, улазни комплекс и Стари конак
Реконструисан живопис и конзервиран иконостас цркве Св. Тројице
2. Обезбеђени услови за чување и конзервацију покретног културног
наслеђа из манастира Хиландар
Индикатор:
Почетак рада радионице за конзервацију
Пројекат: 0007-Дворски комплекс на Дедињу
Сврха пројекта:
Заштита, одржавање и презентација културног добра од изузетног значаја
Опис пројекта:
Подржане активности на предузимању мера техничке заштите и других радова
на архитектонским објектима Дворског комплекса, на заштити вредног
мобилијара који се у њима налази и побољшани услови доступности јавности
уметничких и културно-историјских вредности овог споменичког комплекса
Циљеви пројекта:
1. Заштићен простор и објекти у оквиру Дворског комплекс на Дедињу,
културног добра од изузетног значаја за Републику Србију
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Број конзервираних и заштићених објеката
2. Обезбеђени услови и стандарди за чување и одржавање покретног
културног наслеђа
Индикатор:
Број заштићених покретних културних добара
3. Обезбеђена доступност културног наслеђа јавности
Индикатор:
Број реализованих изложби и број посетилаца
Пројекат: 0008-Савез слепих Србије
Сврха пројекта:
Слободан приступ информацијама, знањима и идејама садржаним у
библиотечко-информационој грађи и изворима
Опис пројекта:
Подршка пројектима из области библиотечке и издавачке делатности за слепе
Савеза слепих Србије
Циљ пројекта:
Повећана могућност слепим и слабовидим лицима приступа
информацијама, знањима и идејама садржаним у библиотечкоинформационој грађи и изворима
Индикатор:
Број корисника услуга Библиотеке савеза слепих
Пројекат: 0009-Матица Српска
Сврха пројекта:
Омогућено функционисање Матице српске у Новом Саду.
Опис пројекта:
Подршка програмима и пројектима који се односе на изучавање књижевности и
језика српског и других народа; подршка обављању научно-истраживачког рада
у области друштвених и природних наука; подршка издавачкој делатности;
подршка програмима заштите и прикупљања културних добара, као и
подстицање програма који популаришу књижевно, научно и уметничко
стваралаштво
Циљеви пројекта:
1. Унапређење издавања капиталних дела из области књижевности, науке,
културе и уметности
Индикатор:
Број издатих књига
2. Унапређење истраживачког рада у области културног наслеђа
Индикатори:
Број пројеката
Број објављених радова
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добара
Индикатор:
Број пројеката
Програм: 1203 - Савремено стваралаштво и културна индустрија
Сврха програма:
Створити подстицајно окружење за развој уметничког стваралаштва и
интензиван и усклађен културни развој.
Опис програма:
Програм обухвата активности усмерене на стварање нормативних,
финансијских, организационих, материјалних и других услова неопходних за
унапређење уметничког стваралаштва и производње, за јачање учешћа
грађана у културним и уметничким делатностима и као креативних стваралаца
и као конзумената, те за равномерни културни развој на целој територији
Републике Србије. Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање
пројеката у свим уметничким областима (музичка уметност, драмска, плесна,
визуелне уметности, књижевност, филмска уметност и др.), те кроз културне
активности осетљивих група (националних мањина, особа са инвалидитетом,
деце, младих и сл.). Средства се распоређују путем јавног конкурса и
бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури: установе културе,
организације цивилног друштва и појединци.
Циљeви програма:
1. Повећање доступности културних догађаја високог уметничког
квалитета и стручног утемељења у свим деловима Србије
Индикатори:
Број подржаних пројеката, број посетилаца, број културних догађаја
реализованих ван Београда
2. Повећана подршка субјектима у култури у подизању стандарда
професионалног рада и стваралаштва
Индикатори:
Број подржаних пројеката који имају за циљ јачање капацитета и
професионализацију кадрова у култури, број подржаних едукативних програма
3. Повећано учешће српских уметника у међународним културним
токовима, као и појачана мобилност уметника и културних радника
Индикатори:
Број подржаних међународних копродукција, број подржаних међународних
уметничких размена, број подржаних едукативних програма
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Визуелне уметности и мултимедије



Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво



Књижевно стваралаштво и издаваштво



Музичко стваралаштво



Стручна и научна истраживања у култури
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Културне активности националних мањина



Културне активности особа са инвалидитетом



Сценско стваралаштво - позоришно/плес



Културне делатности деце и за децу и младе



Изворно, народно стваралаштво и аматеризам



Финансирање поверених послова

Пројекат: 0001-Визуелне уметности и мултимедије
Сврха пројекта:
Стратешки подржати и унапредити систем визуелних уметности и мултимедије
Опис пројекта:
Термин визуелне уметности овде се користи као термин који обједињава
уметничке медије који се традиционално везују за ликовне уметности
(сликарство, вајарство, графика и др.) и за примењене уметности (дизајн,
кермика и др.), али исто тако, обухвата и новије уметничке медије
(фотографија, видео, перформанс и др.). Под термином мултимедије, пак,
подразумевају се уметничке форме и пројекти који укрштају више визуелних
уметничких медија или које визуелне уметности укрштају са другим
(не)уметничким дисциплинама, чинећи тако специфичне интердисциплинарне
изразе. Визуелне уметности и мултимедије подразумевају и област
архитектуре, али искључиво пројекте који архитектуру разматрају у ширем
контексту (урбанизам, активизам, интервенције у јавном простору који укључују
архитектонске целине и појединачне објекте и сл.). У оквиру визуелних
уметности и мултимедијa издваја се неколико специфичних области, односно
пројеката: 1. Годишњи програми галерија и излагачких простора; 2. Ликовне
колоније и резиденцијални програм; 3. Међународна сарадња (у иностранству и
у земљи); 4. Самосталне и кустоске изложбе и пројекти; 7. Остали пројекти у
области визуелних уметности; 8. Мултимедијални пројекти.
Циљeви програма:
1. Унапређен изглед и техничка опремљеност галерија и излагачких
простора
Индикатори:
Број купљене техничке опреме
Број изведених радова мањег обима и купљеног мобилијара
Број технички опремљених и уређених галерија и излагачких простора
2. Увећана продукција уметничких радова савремених уметника
Индикатори:
Број финансираних пројеката појединаца који подразумевају настајање нових
уметничких дела савремених уметника, као и њихова презентација
Број финансираних нових уметничких дела савремених уметника кроз групне
пројекте, ликовне колоније и годишње програме галерија и излагачких
простора, као и њихова презентација
Број откупљених уметничких дела за колекције јавних установа културе, као и
њихова презентација

- 497 3. Увећан обим савремено конципиране регионалне и међународне
сарадње, посебно домаћих пројеката који се реализују у иностранству
Индикатори:
Број финансијски подржаних самосталних пројеката домаћих уметника, кустоса
и других професионалаца и њихово учешће у групним међународним
пројектима реализованим у региону и у иностранству
Број финансијски подржаних пројеката сарадње домаћих и иностраних
организација реализованих у региону и у иностранству
Број финансијски подржаних међународних пројеката који се реализују у земљи
Пројекат: 0002-Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво
Сврха пројекта:
Развој филмске уметности и међународно представљање националне
кинематографије
Опис пројекта:
Делатности које доприносе развоју кинематографије су: образовање и ширење
филмске културе, унапређење ауторског, теоријског и критичког односа према
кинематографији, као и прикупљање, рестаурација, чување и популарисање
филмских и аудио визуелних дела која чине историју српске кинематографије.
Сходно Закону о култури и Правилнику о начину, критеријумима и мерилима за
избор пројеката у култури, који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, програмска активност за област кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва подразумева: (1) кинематографско дело које својим
садржајем и уметничким значајем изузетно доприноси културном и историјском
идентитету Републике Србије или служи популарисању врхунских вредности
културе и уметности. (2) публикације, књиге или периодична издања из области
кинематографије и визуелног стваралаштва, који својим садржајем и значајем
изузетно доприносе унапређењу ових области, (3) филмске манифестације,
фестивали, јавне филмске приредбе или културно-образовни програми, којима
се шири кинематографска и аудиовизуелна култура и на врхунски начин
популарише уметност филма
Циљeви пројекта:
1. Висок уметнички ниво филмских награда и манифестација у Републици
Србији
Индикатори:
Број финансијски подржаних домаћих и међународних манифестација
Број посетилаца филмских манифестација
Медијско интересовање за филмску уметност и број афирмативних критика
2. Повећано интересовање за едукацију и умрежавање у области
кинематографије
Индикатори:
Број финансијски подржаних програма за едукацију филмских радника
(радионице, колоније, едукација)
Број копродукција као резултат сарадње и умрежавања
Број продуцената који су постали чланови међународних асоцијација
3. Остварени услови за приступање мрежи Europa Cinemas i Eurimages
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Већи број технички оспособљених биоскопа и сала за пројекције –
дигитализација и техничко преуређење.
Пројекат: 0003-Књижевно стваралаштво и издаваштво
Сврха пројекта:
Креирање друштвених вредности које подразумевају развијање читалачких
навика, проширење издавачке понуде капиталних и вредних дела и
олакшавање тржишних услова за рад издавача
Опис пројекта:
Активности су усмерене ка повећању броја читалаца, ширење популарности
књижевних дела, као и дела из области уметности и хуманистике, упознавање
јавности са новим делима и ауторима и мотивација издавача да објављују дела
ниже комерцијалне, али веће културне вредности. Уоквиру ове програмске
активности је и међународна промоција књижевности, као комплементарни део
подршке овом облику уметничког стваралаштва, чији други део чини подршка
књижевном стваралаштву у земљи. Ова програмска активност обухвата
подстицање превода дела српске књижевности на стране језике, чиме се
ствара основа за учешће наших књижевника и књижевних преводилаца у
међународној културној размени. У оквиру ове програмске активности издвајају
се три посебне области, односно пројекта: 1. Превођење дела српске
књижевности на стране језике 2. Међународне књижевне манифестације у
иностранству 3. Резиденцијални боравак страних писаца и преводилаца са
српског језика, у Србији.
Циљeви пројекта:
1. Повећано читалаштвo коришћењем позајмних фондова јавних
библиотека
Индикатори:
Број публикација и број позајмица коришћених у позајмним фондовима јавних
библиотека
Број позајмица публикација датих кроз откуп књига по основу једног конкурса
2. Популаризовано уметничко и научно стваралаштво у области
хуманистичких наука
Индикатори:
Број посетилаца манифестација суфинансираних од стране министарства
Број чланака и прилога у медијима у вези са манифестацијом или наградом која
се додељује, а коју је суфинансирало министарство
Дисеминација периодике суфинансиране од стране Министарства
3. Остварени бољи услови за издавање капиталних и посебно вредних
дела у области уметности и друштвених наука
Индикатор:
Број публикација чије је издавање подржано од стране Министарства
4. Повећан квалитет и број превода дела српске књижевности на стране
језике
Индикатори:
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Унапређен квалитет превода дела српске књижевности на стране језике
5. Повећано учешће и квалитет наступа наше земље на међународним
књижевним манифестацијама
Индикатори:
Број манифестација на којима се представља српска књижевност
Број и структура књига преводу на стране језике које су представљене на
међународним манифестацијама
6. Повећање броја посета Србији страних писаца и преводилаца са
српског
Индикатори:
Број страних писаца и преводилаца који су боравили у Србији
Број објављених књига и текстова на страним језицима, који се на афирмативан
начин баве српском књижевношћу и културом
Пројекат: 0004-Музичко стваралаштво
Сврха пројекта:
Омогућавање приступа јавности врхунским делима и извођењима у области
музике, развијање и учвршћивање навика за слушањем озбиљне музике
Опис пројекта:
Кроз подршку и стимулацију пројеката и програма у области музичке уметности,
њихово представљање и афирмацију, поред неговања нове младе публике,
омогућено је континуирано подизање нивоа културних потреба становништва,
установа и ангажованих појединаца
Циљeви пројекта:
1. Популаризација уметничке музике и едукација нове младе публике
Индикатори:
Број концертних активности и концертних гостовања
Повећан број остварених копродукција у Републици
Повећан број посетилаца
2. Одрживост финансирања постојећих манифестација и фестивала
Индикатори:
Број продатих улазница
Процентуално учешће сопствених средстава у остваривању програма
Заступљеност у медијском простору
3. Едукација и усавршавање музичких кадрова и музичке критике
Индикатори:
Број такмичења, семинара и радионица и њихових учесника
Број подржаних уметника на стручном усавршавању ван земље
Број извода из музичке критике
Пројекат: 0005-Стручна и научна истраживања у култури

- 500 Сврха пројекта:
Остваривање општег интереса у култури, путем подстицања стручних и научних
истраживања, ширења и унапређивања едукације и подстицања примене нових
технологија, нарочито информационих технологија и дигитализације у области
културе
Опис пројекта:
Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије настоји да
дефинише приоритете у овој области, али водећи рачуна о специфичности
области културе, како не би дошло до забуне о томе која врста научно
истраживачке и едукативне делатности се подржава и примењује.
Циљeви пројекта:
1. Допринос професионализацији субјеката у култури
Индикатори:
Број подржаних научно истраживачких пројеката који имају за циљ унапређење
постојећег стања у култури
Број подржаних пројеката који имају за циљ научноистраживачки рад у функцији
едукације запослених у установама и организацијама културе Републике Србије
Број особа које су прошле едукацију
2. Допринос развоју концепта креативних идустрија у Србији
Индикатори:
Број подржаних пројеката који имају за циљ едукацију у области креативних
индустрија
Број особа које су прошле едукацију
Број подржаних пројеката чији су резултати применљиви у области креативних
индустрија
Пројекат: 0006-Културне активности националних мањина
Сврха пројекта:
Остваривање општег интереса у култури, путем стварања могућности за
интензиван и усклађен културни развој, стварања услова за подстицање
културног и уметничког стваралаштва, откривања, стварања, проучавања,
очувања и представљања српске културе и културе националних мањина у
Републици Србији.
Опис пројекта:
Уз дужно поштовање права мањина на самоуправу у овој области,
министарство настоји да допринесе унапређењу друштвене кохезије и општег
интереса у култури ослањајући се на начела: слободе изражавања у културном
и уметничком стваралаштву; аутономије субјеката у култури; отворености и
доступности културних садржаја јавности и грађанима; уважавања културних и
демократских вредности европске и националне традиције и разноликости
културног израза; интегрисања културног развоја у социо-економски и
политички дугорочни развој демократског друштва; демократичности културне
политике; децентрализације у одлучивању, организовању и финансирању
културних делатности.
Циљeви пројекта:
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делатностима националних мањина
Индикатори:
Број подржаних пројеката који за циљ имају јачање капацитета људских
ресурса (професионализацију кадрова)
Број подржаних пројеката који за циљ имају учешће појединаца професионалаца, припадника националних мањина, у програмима у области
културе који нису национално конципирани
Број подржаних пројеката којима се остварује сарадња са релевантним
установама и појединцима
2. Повећана доступност културних садржаја
Индикатори:
Број подржаних пројеката мањина, којима се планира гостовање у местима која
нису насељена том мањином
Број подржаних програма који су доступни на језицима мањина
Број подржаних програма на језицима мањина који су доступни на српском и
другим мањинским језицима
3. Адекватно подржана слобода изражавања у културном и уметничком
стваралаштву националних мањина
Индикатори:
Суфинансиран бар један пројекат сваке мањине којим се остварује право на
културну посебност
Усклађена средства распоређена по мањинама у складу са начелом
равномерног културног развоја
Урађена анализа стања у области културног стваралаштва ромске мањине
Пројекат: 0007-Културне активности особа са инвалидитетом
Сврха пројекта:
Остваривање општег интереса у култури путем подстицања културног и
уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих
културних садржаја особама са инвалидитетом
Опис пројекта:
Министарство културе и информисања је прихватило и залаже се за, такозвани,
социјални модел инвалидности, који се бави идентификацијом баријера у
друштву одговорних за стварање инвалидности тамо где она фактички и не
постоји. Ове препреке могу бити физичке, организационе и у ставовима, а
одговорност за решавање или отклањање тих препрека је подељена међу
свима.
Циљeви пројекта:
1. Остварен допринос процесу професионализације у културним
делатностима особа са инвалидитетом
Индикатор:
Број подржаних пројеката који за циљ имају јачање капацитета људских
ресурса (професионализацију кадрова)
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Индикатор:
Број подржаних програма у којима особе са инвалидитетом активно учествују
3. Повећана доступност културе особама са инвалидитетом
Индикатори:
1. Број подржаних пројеката који за циљ имају јачање материјално техничких
ресурса (физичка приступачност установа и програма)
2. Број подржаних програма који су доступни особама са инвалидитетом
Пројекат: 0008-Сценско стваралаштво - позоришно/плес
Сврха пројекта:
Остваривање општег интереса у култури путем: суфинансирања програма и
пројеката установа културе, удружења у култури и других субјеката, који својим
квалитетом доприносе развоју стваралаштва у области сценског стваралаштва
и интерпретације, кроз међународну, нарочито регионалну сарадњу, као и
стварања услова за интензиван и усклађен развој у Републици Србији.
Опис пројекта:
Највећи број пристиглих захтева се односио на помоћ у суфинансирању
институционалне и независне продукције, реализацији домаће и међународне
размене, док се трећа група захтева односила на суфинансирање стручног
усавршавања уметника (учешћа на конференцијама или мастеркласама). С тим
у вези, при достизању циљева у наредном периоду, између осталог, водило би
се рачуна нарочито о: развијености локлне средине и њеном проценту учешћа у
финансирању културе, структури, потенцијалу и потребама крајњих корисника,
нивоу стручне оспособљености људских ресурса, степену интерсекторске и
интерресорне сарадње у оквиру пројекта и интердисциплинарности пројекта.
Циљeви пројекта:
1. Равномерно подржана институционална продукција у Србији
Индикатори:
Број подржаних фестивала
Број подржаних пројеката
Број подржаних самосталних пројеката уметника при институцијама
2. Унапређена ванинституционална продукција (организација цивилног
друштва и појединаца)
Индикатори:
Број подржаних фестивала
Број подржаних пројеката
Број подржаних пројеката појединаца
3. Унaпређена међународна, нарочито регионална размена
Индикатори:
Број гостовања
Број копродукција
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програмима
Пројекат: 0009-Културне делатности деце и за децу и младе
Сврха пројекта:
Побољшање положаја и унапређења квалитета живота младих, промовисање
омладинских културних активности, подстицање научног, стручног и уметничког
подмлатка
Опис пројекта:
Мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета су
следећа: (под појмом млади подразумева се узраст од 15–25 година): (1)
подстичу развој дечје културе, (2) доприносе презентацији разних области
дечјег стваралаштва, (3) култури усменог и писаног изражавања, (4) визуелне
уметности, (5) музичке уметности, (6) обичаја и традиције, (7) подижу ниво
учествовања деце и младих у културним активностима, (8) подстичу и
афирмишу дечје стваралаштво и њихову креативност, (9) промовишу знања и
вредности, (10) доприносе очувању и ревитализацији традиционалне дечје
културе као културне баштине, (11) подстичу стваралаштво деце и за децу, (12)
доприносе стварању услова за развој дечијег стваралаштва и образовања у
свим гранама уметности и културног развоја, (13) обезбеђују сигурно и
подстицајно окружење за децу, (14) промовишу превенцију и заштиту деце од
насиља, (15) сарадња различитих типова установа културе, (16) испуњавају
стваралачким садржајима дечију доколицу, (17) погодност апликаната.
Циљ пројекта:
1. Повећана укљученост програма из културе у образовни систем
Индикатори:
Број подржаних пројеката истраживачког рада и креативног мишљења, кроз
семинаре, трибине, дебате и сусрете
Одговарајући културни програми који на уметничко стваралачки начин обогаћују
школски програм, прилагођени различитим школским узрастима током целе
године
Секције из културних активности за младе у васпитно-образовним установама
2. Унапређени механизми за подстицање младих талената
Индикатори:
Републичке смотре и међународна такмичења
Међународни дечији културни фестивали
3. Подржана омладинска и студентска уметничка независна продукција
Индикатори:
Број подржаних пројеката у области независне омладинске и студентске
уметничке продукције
Подржане континуиране уметничке активности и пројекти који трају најмање
годину дана
Пројекат: 0010-Изворно, народно стваралаштво и аматеризам
Сврха пројекта:
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савремене токове; унапређење међународне културне сарадње
Опис пројекта:
Мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије за област аматерског културно-уметничког стваралаштва,
изворног народног стваралаштва су следећа: (1) допринос очувању, односно
презентацији културне баштине, (2) значај за равномеран регионални развој
Републике Србије, (3) значај за поједине регионе, (4) заступљена сарадња са
стручним институцијама и појединцима, (5) уколико се ради о снимању музичког
или видео материјала, садржина мора бити од велике вредности, односно
некомерцијалног карактера, (6) уколико се ради о међународним гостовањима,
да је реч о репрезентативном представнику, односно о престижном
међународном фестивалу, (7) уколико су пројекти научног, односно
истраживачког карактера, само под условом да их реализују стручна лица и да
имају конкретне резултате за област за коју је конкурс расписан
Циљeви пројекта:
1. Унапређен развој креативних индустрија
Индикатори:
Број подржаних пројеката специфичних знања и вештина из традиције и
инкорпорација у креативне индустрије
Број програма стручних институција установа и завода који се баве културноуметничким специфичностима различитих градова и општина са практичном
применом
Број подржаних пројеката из области научног истраживања на тему изворног,
народног и аматерског стваралаштва
2. Унапређена професионализација стручних кадрова у аматеризму
Индикатори:
Број пројеката обука и семинара уметничких руководилаца у свим областима
аматерске активности и број полазника
Број пројеката у аматеризму као виду додатног образовања
3. Повећана међународна културна сарадња
Индикатори:
Број пројеката презентације народног стваралаштва у иностранству
Број пројеката у којима се повезују аматерски клубови из Србије и Срби у
иностранству
Пројекат: 0011-Финансирање поверених послова
Сврха пројекта:
Финансирање репрезентативних удружења у култури
Опис пројекта:
Репрезентативна удружења у култури обављају поверене послове које им
Министарство културе и информисања преноси у надлежност. Реч је о
пословима који се односе на права и обавезе уметника са статусом
самосталног уметника. У складу са Законом о култури, Министарство културе и
информисања у обавези је да финансира рад репрезентативних удружења у
култури, како би ова удружења могла да обављају поверене послове. У складу
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одабрала 31 удружење која су испунила услове за добијање статуса
репрезентативног удружења у култури. Удружења која су добила овај статус су
следећа: 1. Национални комитет ИЦОМОС Србија, Београд; 2. Српско
археолошко друштво, Београд; 3. Удружење књижевника Србије, Београд; 4.
Српско књижевно друштво, Београд; 5. Друштво књижевника Војводине, Нови
Сад; 6. Удружење књижевних преводилаца, Београд; 7. Српски ПЕН центар,
Београд; 8. Српско удружење издавача и књижара, Београд; 9. Удружење
композитора Србије, Београд; 10. Удружење композитора Војводине, Нови Сад;
11. Међународни музички центар Маестро Интернатионал, Београд; 12.
Удружење музичких уметника, Београд; 13. Удружење оркестарских уметника,
Београд; 14. Удружење ликовних уметника Србије, Београд; 15. Удружење
ликовних уметника Војводине, Нови Сад; 16. Удружење драмских уметника
Србије, Београд; 17. Удружење драмских писаца Србије, Београд; 18.
Удружење балетских уметника Србије, Београд; 19. Удружење филмских
уметника Србије, Београд; 20. Удружење филмских глумаца Србије, Београд;
21. Удружење филмских и ТВ уметничких сарадника Србије, Београд; 22.
Удружење филмских и телевизијских радника Војводине Србије, Нови Сад; 23.
Фото кино и видео савез Војводине, Нови сад; 24. Удружење ликовних уметника
примењених уметности и дизајнера Србије, Београд; 25. Удружење ликовних
уметника примењених уметности и дизајнера Војводине, Нови Сад; 26. Центар
за очување наслеђа Косова и Метохије Мнемосyне, Београд; 27. Удружење
музичара џеза, забавне и рок музике Србје, Београд; 28. Удружење сценских
уметника, стручњака и сарадника у култури Србије, Београд; 29. СЕМУС,
Београд; 30. Удружење архитеката Србије, Београд; 31. Асоцијација српских
архитеката, Београд
Циљ пројекта:
Финансиран рад репрезентативних удружења у култури
Индикатор:
Уплаћена финансијска средства репрезентативним удружењима у култури
Програм: 1204-Систем јавног информисања
Сврха програма:
Развој система јвног информисања и делова тог система, како би развој
слободе медија и медијског тржишта допринео даљем јачању демократских
односа у друштву; унапређење система јавног информисања
Опис програма:
Активности на унапређењу општег интереса у области информисања:
остваривању права јавности да буде обавештена о свему о чему има интерес
да зна; активности на слободном развоју независних, професионалних медија и
медијског система, ради најширег задовољавања потреба грађана, без
дискриминације, за информацијама из свих области живота-политике,
привреде, културе, уметности, образовања, екологије, спорта, разоноде итд.;
активности на обезбеђивању разноврсних и квалитетних медијских садржаја за
све појединце и друштвене групе - старосне, професионалне, образовне, као и
за све мањинске групе - етничке, религијске, језичке, сексуалне, групе са
посебним потребама и друге; активности на унапређењу медијског и
новинарског професионализма, стручног усавршавања новинара и уредника,
подстицању на новинарску аутономију и саморегулацију у медијима, активности
на унапређењу медијске писмености, професионализацији медија и постизања

- 506 стандарда ЕУ; суфинансирање рада јавних предузећа из области јавног
информисања, до њихове потпуне трансформације или приватизације
Циљеви програма:
1. Повећан број пројеката/програма који својим квалитетом доприносе
разноликости медијских садржаја, развијена новинарска аутономија,
саморегулација у медијима и медијска писменост
Индикатори:
Број медијских садржаја
Разноврсни медијски садржаји (број типова медијских садржаја)
Број обука медијских посланика
Број обучених новинара, уредника, медијских менаџера
2. Финансиран рад јавних предузећа из области јавног информисања до
њихове потпуне трансформације или приватизације
Индикатор:
Трансформација ЈП Новинска агенција Танјуг, Савезне јавне установе Радио
Југославија, ЈП за новинско-издавачку делатност Панорама
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Јавно информисање



Јавно информисање на језицима националних мањина



Информисање особа са инвалидитетом



Електронска јавна гласила на КиМ



Јавно информисање припадника српског народа у земљама региона



Јавна предузећа и установе из области јавног информисања



Jавни сервиси

Пројекат: 0001-Јавно информисање
Сврха пројекта:
Подизање квалитета и разноврсности медијских садржаја и професионалних
стандарда у складу са јавним интересом
Опис пројекта:
Активности које се односе на финансијску подршку путем јавних конкурса
пројектима и програмима јавних гласила, независних продукција, удружења и
организација, регистрованих за производњу медијских садржаја; на конкурсу се
подржавају програми/пројекти који су од стране независне комисије оцењени са
становишта утврђених критеријума; Активности које се односе на финансијску и
логистичку подршку пројектима медијских удружења, асоцијација и струковних
организација, ради подизања професионалних стандарда и подстицања на
новинарску аутономију и саморегулацију новинара и уредника
Циљеви пројекта:
1. Обогаћена понуда квалитетних медијских садржаја из свих области
друштевног живота
Индикатори:

- 507 Број медијских садржаја подржаних на конкурсима из области јавног
информисања
Број типова програмских садржаја који, у складу са критеријумима и циљевима
конкурса, доприносе бољој информисаности о актуелним и/или стратешким
областима друштвеног живота
2. Подизање професионалних стандарда у области јавног информисања
Индикатори:
Број курсева и семинара за новинаре, уреднике и менаџере из области медија
Број полазника који су завршили семинаре и тренинге из различитих области
новинарства (истраживачко новинарство, родно равноправно извештавање,
коришћење мултимедијалних техника)
Пројекат: 0002-Јавно информисање на језицима националних мањина
Сврха пројекта:
Остваривање и унапређивање општег интереса у области јавног информисања
припадника националних мањина, у складу са домаћим законодавством и
међународним прописима из области заштите људских и мањинских права
Опис пројекта:
Активности које се односе на финансијску подршку медијским
пројектима/програмима јавних гласила, продукција и удружења путем јавних
конкурса, намењених информисању припадника националних мањина на
матерњем језику, унапређењу мултикултуралности и сензибилизацији
већинског становништва према потребама припадника националних мањина
Циљеви пројекта:
1. Подршка остваривању права националних мањина на информисање на
сопственом језику, подршка производњи штампаних, аудио и
аудиовизуелних радова на језицима националних мањина, подстицај
медијског стваралаштва
Индикатори:
Медијски садржаји подржани на конкурсима из области јавног информисања на
језицима националних мањина
Ангажовани млади новинари, припадници националних мањина
Програми/пројекти мултијезичког карактера
2. Подршка остваривању циљева Декаде Рома
Индикатори:
Медијски садржаји на ромском језику подржани на конкурсима из области јавног
информисања на језицима националних мањина
Ангажовани млади новинари, припадници ромске мањине
Обука новинара и уредника ромских редакција и гласила за планирање и
спровођење пројектних активности
Пројекат: 0003-Информисања особа са инвалидитетом
Сврха пројекта:

- 508 Остваривање општег интереса из области информисања особа са
инвалидитетом, са нагласком на унапређењу приступачности медијских
садржаја прилагођених особама са сензорним инвалидитетом
Опис пројекта:
Активности на суфинансирању пројеката/програма јавних гласила и
организација ОСИ путем конкурса, у циљу сензибилизације јавности и
социјалне инклузије особа са инвалидитетом
Циљеви пројекта:
1. Развој инклузивног друштва
Индикатори:
Подржани пројекти у којима су ангажоване особе са инвалидитетом
Подршка медијским пројектима који континуирано прате теме од значаја за
ОСИ
2. Информисање особа са сензорним инвалидитетом
Индикатори:
Подршка медијима који емитују садржаје у форматима приступачним за ОСИ
(знаковни језик, синтетизатор гласа, брајево писмо)
Унапређена е-приступачност (сајтови медија и организација читљиви за слепе и
слабовиде)
Пројекат: 0004-Електронска јавна гласила на КиМ
Сврха пројекта:
Подршка одржању и унапређењу функционисања електронских јавних гласила
на Косову и Метохији, који емитују програм на српском језику, као и бољем
информисању припадника српског народа на КиМ, са посебном пажњом на
Србе у енклавама
Опис пројекта:
Активности на реализацији конкурса за електронске медије у Покрајини, на
којима се суфинансирају пројекти и програми значајни за очување српског
националног и културног идентитета и језика, као и право на јавно
информисање
Циљ пројекта:
Очување српског националног и културног идентитета и језика и
информисање Срба на КиМ
Индикатори:
Подржани медији у српским енклавама
Стварање услова за радно ангажовање младих новинара
Пројекти намењени деци и младима, у циљу очувања културног и језичког
идентитета
Пројекат: 0005-Јавно информисања припадника српског народа у
земљама региона
Сврха пројекта:

- 509 Остваривање и унапређивање права припадника српског народа у земљама
региона на информисање на матерњем језику и очување српског језика,
националног и културног идентитета
Опис пројекта:
Активности на реализацији конкурса за суфинансирање пројеката/програма у
области јавног информисања припадника српског народа у земљама региона:
Мађарској, Хрватској, Румунији, Македонији, Албанији, Црној Гори, Босни и
Херцеговини и Словенији
Циљ пројекта:
Очување српског националног и културног идентитета и језика и
информисање припадника српског народа у земљама региона
Индикатори:
Повећан број медија у земљама региона, који производе медијске садржаје на
српском језику
Стварање услова за радно ангажовање младих новинара
Пројекти намењени деци и младима у циљу очувања културног и језичког
идентитета
Пројекат: 0006-Јавна предузећа и установе из области јавног
информисања
Сврха пројекта:
Подршка јавним предузећима и установама у области јавног информисања у
остваривању информативне делатности од општег интереса
Опис пројекта:
Финансирање рада јавних предузећа из области јавног информисања до
њихове трансформације
Циљ пројекта:
Трансформација јавних предузећа и установа из области јавног
информисања
Индикатори:
Број трансформисаних предузећа и установа
Пројекат: 0007-Jавни сервиси
Сврха пројекта:
Подршка у остваривању права грађана на објективно информисање.
Опис пројекта:
Финансирање јавног сервиса Србије
Циљ пројекта:
Остваривање права на информисање грађана
Индикатор:
Доступност мреже јавног сервиса
Програм: 1205-Међународна културна сарадња
Сврха програма:

- 510 Унапређење мултилатералних, билатералних и регионалних односа
Опис програма:
Програм Међународна културна сарадња и европске интеграције обухвата
активности на стварању финансијских, организационих, материјалних и других
услова неопходних за унапређење међународне културне сарадње у свим
областима културе. Програм се реализује крозфинансирање и суфинансирање
пројеката у свим уметничким областима, кроз националне институције културе,
али и друге субјекте у међународној културној размени
Циљ програма:
1. Повећано учешће српске културе у међународној културној размени
Индикатори:
Број подржаних међународних догађаја на којима је представљана српска
култура
Број и структура посетилаца
2. Повећана подршка субјектима међународне културне размене
Индикатор:
Број и структура учесника међународне културне сарадње
3. Повећање позитивне перцепције српске културе у међународном
контексту
Индикатор:
Број текстова, репортажа и сл. прилога посвећених културним активностима
стваралаца из Србије
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Сарадња са ЕУ и међународна развојна помоћ



Међудржавна сарадња и међународне организације



Међународне манифестације



Културна делатност Срба у иностранству

Пројекат: 0001-Сарадња са ЕУ и међународна развојна помоћ
Сврха пројекта:
Унапређење сарадње са институцијама ЕУ, ради што ефикаснијег коришћења
фондова ЕУ у оквиру процеса приступања Европској унији
Опис пројекта:
Кроз подршку пројектима финансираним из фондова ЕУ и других видова
међународне развојне помоћи, постиже се јачање капацитета културног и
аудиовизуелног сектора, како на домаћем, тако и на међународном нивоу
Циљеви пројекта:
1. Подизање капацитета институција и организација у области културног
и аудиовизуелног сектора, ради учешћа на конкурсима Европске
комисије
Индикатори:
Број одржаних програма обуке

- 511 Број учесника у програмима обуке
2. Повећана подршка пројектима финансираним из претприступних
фондова ЕУ и других видова међународне развојне помоћи
Индикатор:
Број пројеката финансираних из фондова ЕУ и других видова међународне
развојне помоћи
Пројекат: 0002-Међудржавна сарадња и међународне организације
Сврха пројекта:
Унапређење билатералних односа са другим земљама у области културе.
Промоција културе и уметности Србије у иностранству, у циљу системског
развоја позитивног имиџа земље. Подршка пројектима који промовишу
вредности и циљеве МО, мрежа и иницијатива, у којима је република Србија
члан, пројектима билатералне и регионалне сарадње, подршка учешћу наших
представника у раду међународних тела и међународних скупова
Опис пројекта:
Билатерална сарадња у реализацији пројеката и размена у области културе и
уметности, који представљају врхунска уметничка остварења у иностранству,
као и презентацију иностраних програма у земљи, а на основу закључених
међудржавних билатералних програма сарадње у области културе и уметности
који су на снази, као и представљање културе у међународним организацијама
(УН, ЕП, ЕК...). Сарадња са МО, спровођење пројеката, програма и активности
који проистичу из чланства Р. Србије - Међународна организација
Франкофоније, Савет Европе, Унеско, ИТФ, Регионални савет сарадње, Форум
словенских култура, ЦЕИ итд.
Циљ пројекта:
1. Репозиционирање на међународном културном плану
Индикатори:
Број реализованих пројеката у сарадњи са водећим МО
Број представника Србије на руководећим местима, у водећим међународним
струковним организацијама
Број реализованих пројеката који произилазе из међудржавних уговора
2. Повећање културног утицаја Републике Србије у домену културе и
уметности у свету
Индикатори:
Број уметника и професионалаца у култури из Србије који су директно
укључени у међународне пројекте
Број реализованих пројеката културне размене
Број стваралаца који учествују у програмима мобилности уметника и дела
Пројекат: 0003-Међународне манифестације
Сврха пројекта:
Омогућавање приступа иностраној публици врхунским делима савремених
аутора из Србије, у различитим областима, у циљу настављања континуитета
квалитетног присуства на међународсној сцени.
Опис пројекта:

- 512 Представљање врхунских домета културе и уметности из Србије, који подижу
видљивост Републике Србије у међународној јавности
Циљ пројекта:
Промоција српске културе и уметности у иностранству и поправљање
перцепције земље у међународном контексту
Индикатори:
Број реализованих пројеката
Број посетилаца, широка публика, професионалци и доносиоци кључних одлука
Медијско присуство – број објављених и емитованих прилога
Пројекат: 0004-Културна делатност Срба у иностранству
Сврха пројекта:
Остваривање општег интереса у култури путем суфинансирања пројеката /
програма, који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији
стваралаштва
Опис пројекта:
Унапређење односа држављана Републике Србије који живе у иностранству, са
матицом.
Циљеви пројекта:
1. Остварени услови за заштиту и очување културног идентитета Срба у
дијаспори и региону
Индикатори:
Број подржаних пројеката
Број посетилаца и присуство високих званичника и учесника пројекта
Број објављених чланака и медијских прилога у домаћим и страним медијима
подржаног пројекта
2. Унапређене стратешке културне везе Срба у дијаспори и региону са
матичном државом
Програм: 1206-Признања за допринос у култури
Сврха програма:
Унапређење националне културе и културе националних мањина у Републици
Србији
Опис програма:
Признање се додељује уметницима за врхунски допринос националној култури,
односно култури националних мањина
Циљ програма:
Признање за врхунски допринос националној култури
Индикатор:
Повећање квалитета културног садржаја
У оквиру овог програма планиран је следећи пројекат:
Пројекат: 0001-Национална признања за врхунски допринос у култури

- 513 Сврха пројекта:
Унапређење националне културе и културе националних мањина у Републици
Србији
Опис пројекта:
Признање се додељује уметницима за врхунски допринос националној култури,
односно култури националних мањина
Циљ пројекта:
Признање за врхунски допринос националној култури, односно култури
националних мањина
Индикатор:
Повећање квалитета културног садржаја
ГЛАВА 28.1 - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Министарство културе и информисања као директни корисник
буџетских средстава врши законом утврђена права у погледу управљања и
финансирања установа културе као индиректних корисника. Од укупно 40
индиректних корисника, 14 установа је са територије АП Косово и Метохија.
Функција: 820-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Програм: 1207-Развој и јачање институционалних капацитета у области
културе
Сврха програма: Јачање капацитета и функционисање Установа културе у
области културног наслеђа, стваралаштва и међународне културне сарадње.
Опис програма:
Министарство културе и информисања у својој надлежности има индиректне
кориснике, у области заштите и културног стваралаштва, којима врши
трансфер средстава преко Главе: Установе културе, организациона шифра
11801.
Циљ програма:
Повећање подршке установама културе у подизању стандарда
професионалног рада и јачању капацитета у областима културног
наслеђа, стваралаштва и међународне сарадње.
Индикатори:
Остварени резултати на побољшању кадровске структуре
Набављена опрема и материјал за рад
Број посетилаца
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:


Установе у области заштите и очувања културног наслеђа



Установе у области стваралаштва



Институционално представљање културе у свету/Сто година од Првог
светског рата

Пројекат: 0001-Установе у области заштите и очувања културног наслеђа
Сврха пројекта:

- 514 Јачање капцитета установа у области културног наслеђа чији је оснивач РС
кроз трајно финансирање њихових делатности
Опис пројекта:
Подршка пројектима који имају за циљ истраживање, заштиту и очување
културног наслеђа Републике Србије и културног наслеђа српског порекла у
иностранству и унапређење делатности заштите културног наслеђа и
библиотечко-информационе делатности.
Циљ пројекта:
Повећана доступност културних садржаја јавности и повећање нивоа
презентације културног наслеђа, обезбеђивање капацитета и развој
установа, повећање степена техничке и правне заштите културног наслеђа
Индикатори:
Број реализованих пројеката
Број корисника услуга
Пројекат: 0002-Установе у области стваралаштва
Сврха пројекта:
Створити подстицајно окружење за развој уметничког стваралаштва и
интезиван и усклађен културни развој
Опис пројекта:
Пројекат обухвата активности усмерене на стварање нормативних,
финансијских, организационих и других услова неопходних за унапређење
уметничког стваралаштва и производње. Јачање учешћа грађана у културним и
уметничким делатностима, као креативних стваралаца и као конзумената.
Циљ пројекта:
Повећана подршка установама културе у подизању стандарда
професионалног рада и јачању капацитета, повећана доступност
културних догађаја високо уметничког квалитета
Индикатори:
Остварени резултати на побољшању кадровске структуре запослених
Број гостовања програма за популаризацију уметничке области
Пројекат: 0003-Институционално представљање културе у свету/Сто
година од Првог светског рата
Сврха пројекта:
Међународно институционално представљање српске културе
Опис пројекта:
Институционална сарадња у области културе и уметности, установа које врше
презентацију релевантних уметничких остварења у иностранству, као и
презентацију иностраних пројеката у земљи, а на основу закључених
међудржавних билатералних програма сарадње у области културе и уметности
који су на снази. То се, пре свега, односи на програме билатералне сарадње
(Дани културе у Русији, Белорусији, Украјини...), филмске фестивале, бијенале
у Венецији, међународне сајмове књига, као и на пројекат обележавања Првог
светског рата.
Циљ пројекта:

- 515 Ојачавање институционалног капацитета за међународну размену са
хомолозима и континуирано присуство српске културе и уметности у
иностранству
Индикатори:
Број остварених заједничких пројеката
Број повезаних институција
Број потписаних протокола о сарадњи
РАЗДЕО 29 – МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
обавља послове државне управе који се односе на: одрживи развој природних
богатстава, односно ресурса (ваздуха, вода, земљишта, минералних сировина,
шума, риба, дивљих биљних и животињских врста); систем заштите природних
богатстава; стратегију и политику развоја природних ресурса; истраживања која
се односе на експлоатацију природних ресурса; израду програма истражних
радова у области природних ресурса, израду годишњих и средњорочних
програма детаљних истражних радова у области природних ресурса и
обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
инспекцијски надзор у области одрживог коришћења природних богатстава и у
другим областима одређеним законом; израду биланса резерви подземних
вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата; обезбеђивање
материјалних и других услова за реализацију тих програма, као и друге послове
одређене законом.
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
обавља послове државне управе који се односе и на: рударство; стратегију и
политику развоја рударства; израду биланса минералних сировина; геолошка
истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина; израду
програма истражних радова у области основних геолошких истраживања која
се односе на одрживо коришћење ресурса; израду годишњих и средњорочних
програма детаљних истражних радова у области геолошких истраживања која
се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање
материјалних и других услова за реализацију тих програма; предузимање мера
ради обезбеђивања услова за функционисање јавних предузећа у областима за
које је министарство образовано; инспекцијски надзор у областима из делокруга
министарства, као и друге послове одређене законом.
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
обавља послове државне управе који се односе и на просторно планирање,
односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије, као и
друге послове одређене законом.
Функција 440 - Рударство
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене,
планирана су средства за плате и додатке запослених, социјалне доприносе на
терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде
трошкова за запослене и награде и остале посебне расходе.
У оквиру групе конта 42 која се односи на коришћење роба и услуга
највећи износ средстава планиран је за услуге по уговору, и то за

- 516 административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања
запослених, услуге информисања, стручне услуге (плаћање накнаде посебним
саветницима и лицима ангажованим на привремено повременим пословима) и
услуге за домаћинство и угоститељство.
Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге
комуникација и трошкове осигурања планирана су на економској класификацији
421.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422.
На економској класификацији 425, планирана су средства за текуће
поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме.
На економској класификацији 426, планирана су средства за
административни материјал и материјал за саобраћај.
На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
канцеларијске опреме, рачунарске опреме, комуникационе опреме и
електронске и фотографске опреме.
На економској класификацији 515, средства су планирана за набавку
софтвера.
Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на
другом месту
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене,
планирана су средства за плате и додатке запослених, социјалне доприносе на
терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде
трошкова за запослене и награде и остале посебне расходе.
Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга,
комуналне и услуге комуникација, трошкове осигурања, закупа и остале
трошкове планирана су на економској класификацији 421.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422.
На eкономској класификацији 423, планирана су средства за
административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања
запослених, услуге информисања, стручне услуге (плаћање накнаде лицима
ангажованим на привремено повременим пословима), услуге за домаћинство и
угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге.
На eкономској класификацији 424, планирана су
средства
медицинске услуге и пројекте у области системског мониторинга земљишта
простору Републике Србије, пројекат процене утицаја промене климе
биодиверзитет шимских екосистема, израду допуне акта о процени ризика
радном месту у радној околини и мере за отклањање или смањење ризика.
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На економској класификацији 425, планирана су средства за текуће
поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме.
На економској класификацији 426, планирана су средства за
административни материјал, материјал за образовање и усавршавање
запослених, материјал за саобраћај и материјал за посебне намене.
Средства за суфинансирање заштићених природних добара од
националног интереса планирана су на економској класификацији 451.

- 517 Субвенције се одобравају за суфинансирање годишњих програма
управљања националних паркова и заштићених подручја и односе се на
следеће категорије послова и обавеза управљача тих подручја:
- Чување, одржавање и презентација заштићених подручја: пројекти
успостављања и опремања служби надзора, обележавања, одржавања
унутрашњег реда, санације деградираних површина, управљања отпадом,
развоја информационих система и др;
- Управљање посетиоцима: пројекти изградње улазних станица
(информативно - контролних пунктова) и визиторских центара;
- Праћење и унапређење стања заштићених подручја: пројекти
мониторинга, реинтродукције, рекултивације и др;
- Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса:
програми, планови и пројекти за развој екотуризма, органске пољопривреде,
уређење простора и др.
Средства су предвиђена за суфинансирање програма управљања
заштићених подручја у 2014.години (56 подручја), као и за планирано
проширење мреже заштићених подручја доношењем нових уредби Владе о
проглашењу заштићених подручја.
На економској класификацији 462, планирана су средства за плаћање
годишњих чланарина за међународне организације и конвенције - Оквирна
конвенција о заштити и одрживом развоју Карпата, Европска конвенција о
пределу, Амстердамска декларација и најављено је приступање УН
иницијативи глобалног партнерства за биомасу (GBEP).
На економској класификацији 463, планирана су средства за за
плаћање поверених послова инспекцијског надзора на територији АПВ.
На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
канцеларијске опреме, рачунарске опреме, комуникационе опреме и
електронске и фотографске опреме.
Функција 620 - Развој заједнице
У оквиру групе конта 41 која се односи на расходе за запослене,
планирана су средства за плате и додатке запослених, социјалне доприносе на
терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде
трошкова за запослене и награде и остале посебне расходе.
У оквиру групе конта 42 која се односи на коришћење роба и услуга
највећи износ средстава планиран је за услуге по уговору, и то за
административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања
запослених, услуге информисања, стручне услуге (накнаде посебним
саветницима и лицима ангажованим на привремено повременим пословима) и
услуге за домаћинство и угоститељство.
Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге
комуникација и трошкове осигурања планирана су на економској класификацији
421.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422.
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поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме.
На економској класификацији 426, планирана су средства за
административни материјал и материјал за саобраћај.
Средства за финансирање Републичке агенције за просторно
планирање планирана су на економској класификацији 451.
На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
канцеларијске опреме, рачунарске опреме, комуникационе опреме и
електронске и фотографске опреме.
РАЗДЕО 30 - МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ
Према одредби члана 16. Закона о министарствима, утврђено је да
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике обавља послове
државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из
рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала
примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним
органима и послова које обавља министарство надлежно за послове
финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области
радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање;
штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у
иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање
споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање
запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада;
сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања;
међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду;
антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем
породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику;
планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију
избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији,
ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и
инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног
социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника;
учествовање у припреми, закључивање и примену међународних уговора о
социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних
инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање
традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен
обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца у
земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и
удружења, као и друге послове одређене законом.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике обавља
послове државне управе који се односе и на: запошљавање у земљи и
иностранству, упућивање незапослених грађана на рад у иностранство;
праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству;
евиденције у области запошљавања; унапређење и подстицање запошљавања;
стратегију, програм и мере активне и пасивне политике запошљавања;
запошљавање особа са инвалидитетом и других лица која се теже
запошљавају; развој и обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног
предузетништва; вишак запослених; остваривање права по основу осигурања
за случај незапослености, других права незапослених лица и вишка
запослених; припрему националног стандарда квалификација и предлагање
мера за унапређење система образовања одраслих; предлагање и праћење
спровођења стратегија у области миграција на тржишту рада; учествовање у
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осигурању, закључивању уговора о запошљавању са иностраним
послодавцима и других уговора у вези запошљавања; сарадњу с
међународним, иностраним и домаћим органима и организацијама у области
рада и запошљавања; усаглашавање са европским законодавством и
стандардима из области запошљавања и праћење примене међународних
конвенција.У саставу министарства као орган управе су: Управа за родну
равноправност, Инспекторат за рад и Управа за безбедност и здравље на раду
У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике обављају
се: нормативни, студијско-аналитички, управно-надзорни, управни,
финансијско-материјални, информатички, канцеларијски, административни и
други послови у складу са Законом о министарствима и другим законима којима
су утврђене надлежности Министарства. У оквиру нормативних и студијскоаналитичких послова у Министарству се обављају послови који се односе на
припрему и израду закона, подзаконских аката и других прописа и праћење и
анализу стања и предлагање мера, из надлежности Министарства из области:
рада, запошљавања, пензијско-инвалидског осигурања, борачко-инвалидске
заштите, социјалне заштите, заштите породице и деце, заштите особа са
инвалидитетом и др.
Као врста управно-надзорних послова, у Министарству се обављају:
послови инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и
здравља на раду; надзора у вези са утврђивањем услова за упис у регистар
предузећа и радњи и надзора над радом овлашћених предузећа из области
заштите на раду; надзора над законитошћу рада установа и других правних
лица које обављају делатност социјалне заштите и инспекцијски надзор у тој
области; надзор над радом предузетника који обављају послове социјалне
заштите, односно психолошку делатност; надзор у области породично-правне и
борачко-инвалидске заштите; надзор над радом организација у области
запошљавања и пензијско-инвалидског осигурања као и друге послове
надзора, у складу са законом.
У Министарству се обављају и други нормативни и стручни послови
који се односе на заједничке функције Министарства и то: нормативни и други
правни послови који се односе на израду општих и појединачних аката, уговора;
давање мишљења на законе и друге прописе; послови управљања кадровима;
спровођење јавних набавки; материјално-финансијске послови којима се
обезбеђује исплата свих права из области рада и социјалне политике и
функционисања Министарства; информатички послови; стручно-организациони
послови; административни послови који се односе на пријем и обраду
материјала за потребе унутрашњих јединица; послови административнотехничких секретара и друго.
Функција 010 –Болест и инвалидност
Борачко инвалидска заштита остварује се на основу закона, којима је
уређена ова област и то: Законом о основним правима бораца, војних инвалида
и породица палих бораца и одговарајући подзаконски акти; Законом о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и одговарајући
подзаконски акти, Законом о правима цивилних инвалида, Законом о гробљима
и гробовима бораца у иностранству, Законом о обележавању и одржавању
гробаља и гробова припадника савезничких армија и других страних армија на
територији Југославије, Законом о уређивању и одржавању гробља бораца.
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инвалидску заштиту је у завршном поступку израде једног свеобухватног Закона
о војним меморијалима, који ће третирати све споменике културе из ратних
периода, по први пут на једном месту, односно кодификовати ову област, коју
сада уређује више прописа, који датирају још из времена СФРЈ.
Такође, Министарство планира у наредном периоду доношење Закона
о борачко инвалидској заштити, који ће уредити ову област и објединити сада
важеће прописе у једном акту. У оквиру ове области права остварују следеће
категорије корисника: 1) борци: борачки додатак-месечно новчано примање, 2)
војни инвалиди: лична инвалиднина, додатак за негу и помоћ, ортопедски
додатак, здравствена заштита и друга права у вези са остваривањем
здравствене заштите, ортопедска и друга помагала, накнада за време
незапослености, бесплатна и повлашћена вожња, право на путничко моторно
возило, месечно новчано примање, 3) породице палих бораца и војних
инвалида: породична инвалиднина увећана породична инвалиднина
здравствена заштита, бесплатна и повлашћена вожња, месечно новчано
примање, додатак за негу, породични додатак, накнада погребних трошкова,
помоћ у случају смрти, 4) цивилни инвалиди рата: исплаћију се у обиму и на
начин предвиђен за војне инвалиде. Осим наведеног, у оквиру борачко
инвалидске заштите врши се финансирање пројектних активности удружења
борачко инвалидских организација и то према Закону о борацаима
ослободилачких ратова Србије и Закону о удружењема.
У оквиру економске класификација 421, планирана су средства за
услуге доставе инвалиднина преко Поштанске штедионице АД. Износ који се
уплаћује Поштанској штедионици на основу испостављених фактура (према
Уговору број 401-00-604/2009-05 од 19.06.2009. године, члан 4 и Анексом 4.
Уговора бр. 120-01-108/2010-05 од 07.11.2011. године) зависи од износа
појединачних права, који се преноси крајњим корисницима, а према ценовнику
накнада за услуге ЈП ПТТ саобраћаја Србија (0,7% и 2,5%). Такође, планирана
су средства и за плаћање банкарских провизија, тј инопровизија Народној
банци Србије за све исплате у оквиру борачко инвалидске заштите које се
преносе корисницима у иностранству. Ово се односи на инвалиднине
корисницима који имају пребивалиште у иностранству, износ средстава који се
преноси амбасадама РС у појединим земљама за одржавање српских ратних
гробаља и обележја, као и инопровизије за месечни пренос средстава за
одржавање апликативносг софтвера Јединствене матичне евиденције у
области борачко инвалидске заштите.
У оквиру економске класификација 423, планирана су средства за
дораду и одржавање софтвера. На основу већ купљеног права за коришћење
софтвера преко предузећа Е ИНФО из Републике Српске, током 2014. године
спровешће се поступак коначног формирања матичне базе података корисника
борачко-инвалидске заштите. Увођење оваквог система створило је основ за
отклањање системских грешака у остваривању права и отворити могућност
боље финансијске контроле, с обзиром да систем предвиђа централизовану
исплату права која се планира да се упоставити током 2014. године. Због тога је
неопходно константно дорађивање, прилагођавање и одржавање програма
потребама Сектора за борачко инвалидску заштиту и у 2014.години, које
представници предузећа Е ИНФО из Бања Луке обављају са запосленима у
Сектору на основу Уговора број 404-02-94/2010-11 од 04.10.2010. године, који
ће у наредном периоду бити продужен.
У оквиру економска класификација 424, планирана су средства за
финансирање обележавања значајних датума српске историје у земљи и
иностранству, одржавање српских војних гробаља у иностранству преко
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иностранству.
У оквиру економска класификација 472, планирана су средства за
исплату накнада корисницима права. Корисник може истовремено имати више
права, у зависности од законских услова за њихово остваривање. Основни
параметар за одређивање износа права је просечна нето зарада у Републици
Србији (зарада без пореза и доприноса), из месеца који претходи исплати. То
подразумева да се ова примања месечно усклађују са кретањем (раст или пад)
те зараде. У зависности од тежине инвалидитета, месечна примања се одређују
у проценту, тако да је за инвалида I групе основ за исплату просечна зарада
увећана за 80%, а све остале групе се одређују у проценту од тако одређеног
основа. За остваривање појединих права (ортопедска помагала, здравствена
заштита, бесплатна и повлашћена вожња) исплате се врше ортопедским
кућама, саобраћајним предузећима и медицинским установама, а не директно
корисницима. Током 2014. године, а и 2015. и 2016.године, очекује се даље
смањење броја корисника права из ове области, с обзиром да постоји
категорија смртности популације, која остварује права из области борачко
инвалидске заштите, али је повећан број корисника, који остварују право на
месечно новчано примање (корисници, који су напунили 80 година живота и
којима је по том основу ово право признато због повољнијег начина обрачуна
утицајних прихода и већих износа основица права-превођење). Предвиђа се да
ће доћи до повећања броја корисника појединих права (на пример: додатка за
негу), или признавања већих група инвалидитета, којима тада припадају већи
износи личних инвалиднина. Осим наведеног, напомињемо да је одредбом
члана 53. ст. 4 и 5. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова
породица прописано да се почетком сваке наредне године врши коначно
усклађивање месечног новчаног примања, додатка за негу и новчане накнаде
за време професионалне рехабилитације у складу са порастом просечне
зараде у претходној години. Разлика између износа примања по њиховом
коначном усклађивању и исплаћених аконтативних износа исплаћује се за целу
претходну годину.
У оквиру економска класификација 481, планирана су средства за
програмске активности борачко-инвалидских удружења. Ради се о
организацијама са различитим програмима, интересовањима и активностима
везаним за категорије бораца-ветерана, ратних војних инвалида, односно
њихових породица, као и поштовалаца српских традиција. Средства из буџета
РС се одобравају наменски - у складу са унапред понуђеним и одобреним
програмским активностима путем конкурса, који се спроводи у задњем кварталу
текуће године за идућу годину.
У оквиру економска класификација 483, планирана су средства која се
односе на принудну наплату по решењу судова, тј. на тужбе о парничном
поступку за измирење дуга некадашње савезне државе (СР Југославије), за
исплате основних права-личне инвалиднине, додатак за негу и помоћ,
ортопедски додатак и породичне инвалиднине у износу разлике законом
прописаног износа и исплаћеног износа. Дуг је преузела Републике Србије
преношењем савезне материје на републички ниво. Осим наведеног, принудна
наплата подразумева и исплату дуга Републике Србије у износу разлике износа
утврђених прописа и исплаћених износа за допунске личне инвалиднине,
допунске породичне инвалиднине и МНП (месечно новчано примање) за време
трајања незапослености. Принудна наплата је обухваћена и парничним
поступцима за исплату штете настале корисницима због других нередовних
исплата, а које они покрећу пред судовима.
Функција 040 – Породица и деца
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Заштита породице и деце се остварује на основу закона којима је
уређена ова област и то: Законом о друштвеној бризи о деци, Законом о
финансијској подршци породици са децом којим се утврђује права, услови за
остваривање права и износи права. На основу Закона, донет је Правилник о
ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом. Министар доноси решење о висини номиналних износа
права на финансијску подршку породици са децом за сваки месец у складу са
Законом. Законом о избеглицама утврђена су права избеглица. Наведеним
законом, чланом 2. прописано је да Влада Републике Србије прописује начин и
обим збрињавања избеглица. На основу Закона, Влада Републике Србије
донела је Уредбу о збрињавању избеглица којом је ближе регулисано
остваривање права на помоћ мајкама избеглицама са децом до једне године
старости.
У оквиру економска класификација 423, планирана су средства за
одржавање апликативног софтвера за дечији и родитељски додатак и услуге
штампања образаца за дечији и родитељски додатак.
У оквиру економске класификације 472, планирана су средства за: 1)
Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета користи се за свако дете.
Накнаду зараде остварују:-запослени код правних и физичких лица-лица која
самостално обављају делатност. Накнада зараде лицима са непрекидним
радним стажом до три месеца износи 30% зараде; лицима са непрекидним
радним стажом од три месеца до шест месеци припада 60% зараде и лицима
са преко шест месеци припада 100% зараде. Накнада зараде се исплаћује у
висини зараде коју би лице остварило да ради. 2) Родитељски додатак, на
основу Закона о финансијској подршци породици са децом oстварује мајка за
своје прво, друго, треће и четврто дете. Родитељски додатак за сву прворођену
децу од 1. јануара 2006. године исплаћује се једнократно. Родитељски додатак
за друго, треће и четврто дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате за сву
новорођену децу од 1. јануара 2006. године (кумулирање исплате сваког
месеца за нове кориснике и кориснике из претходних месеци). Висина
родитељског додатка утврђује се на дан рођења детета, a рок за подношење
захтева за остваривање права је шест месеци од дана рођења детета.3) Дечији
додатак се остварује за прво, друго, треће и четврто дете у зависности од
материјалног положаја породице. Право припада деци најдуже до 19 година
живота, ако су на редовном школовању. За децу без родитељског старања,
хранитеље, старатеље и родитеље деце са сметењама у развоју износи дечјег
додатка увећавају се за 30%. 4) Накнада трошкова боравка деце у
предшколској установи остварују: 1. Деца предшколског узраста без
родитељског старања која имају право на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи која се налази у мрежи установа коју утврђује општина,
односно град, у висини учешћа корисника у цени услуге, 2. Деца без
родитељског старања на смештају у установама социјалне заштите која имају
право на накнаду трошкова у складу са Законом, 3. Деца без родитељског
старања која су у старатељским или хранитељским породицама, која имају
право на накнаду трошкова, под условом да је за њих остварено право на
дечији додатак. Деца предшколског узраста са сметњама у развоју имају право
на накнаду трошкова боравка у предшколској установи која се налази у мрежи
установа коју утврђује општина односно град, у висини учешћа корисника у
цени услуге. Право на накнаду трошкова остварују деца са сметњама у развоју,
под условом да је за њих остварено право на дечији додатак. Предшколској
установи у којој се организује посебна група за децу са сметњама у развоју
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услуге, 5). Помоћ мајкама избеглицама са децом до једне године старости.
Законом о избеглицама утврђена су права избеглица. Наведеним законом,
чланом 2. прописано је да Влада Републике Србије прописује начин и обим
збрињавања избеглица. На основу Закона, Влада Републике Србије донела је
Уредбу о збрињавању избеглица којом је ближе регулисано остваривање права
на помоћ мајкама избеглицама са децом до једне године старости. Оперативно
обављање ових послова пренето је на министарство надлежно за послове
друштвене бриге о деци упутством министра за рад, борачка и социјална
питања број 132-01-313/II од 17.6.1992. године и број 190-00-56/94 од 16.3.1994.
године. Помоћ мајкама избеглицама са децом до једне године старости
утврђена је у износу од 7,5% од просечне зараде у Републици Србији. Очекује
се да ће ово право у 2014. години користити око 2 мајке избеглице просечно
месечно.
У оквиру економска класификација 481, планирана су средства за
обавезе преузете кроз меморандуме о сарадњи на одређеним пројектима, као
партиципација државе у реализацији пројектних активности (подршка развоју
услуга на локалном нивоу у сарадњи са Европском агенцијом за
реконструкцију), подршка манифестацији „Радост Европе“, дотације Црвеном
крсту за помоћ сиромашној деци и за пакетиће за новорођену децу, дотације
спортским омладинским организацијама, пакетићи за децу ромске
националности, финансијска помоћ склоништу за жртве насиља у породици и
друге дотације за подстицање програма и активности од јавног интереса из
области заштите породице и деце и слично.
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву
неквалификована на другом месту
Основ за финансирање права из области социјалне заштите утврђен
је: 1). Закoнoм o сoцијалнoј заштити којим су утврђена права из oбласти
сoцијалне заштите кoја се финансирају из буџета Републике то: 1. Право на
новчану социјалну помоћ, 2. Право на додатак за помоћ и негу другог лица и
право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, 3. Право на посебну
новчану накнаду, 4. Право на помоћ за оспособљавање за рад, 5. Услуге
породичног смештаја, 6. Услуге саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља, 7.
Услуге домског смештаја, 8. Услуге становања уз подршку за особе са
инвалидитетом, осим у јединицама локалне самоуправе чији је степен
развијености, утврђен у складу са прописима којима се уређује разврставање
јединица локалне самоуправе према степену развијености-изнад републичког
просека, 9. Услуге смештаја за жртве трговине људима, 10. Право на
једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана. У буџету
Републике Србије обезбеђују се средства за финансирање рада: 1. Центара за
социјални рад-у делу јавних овлашћења; 2. Установа за домски смештај чији је
оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина; 3. Републичког
завода за социјалну заштиту; 4. Центара за породични смештај и усвојење чији
је оснивач Република Србија; 5. Установа за васпитање деце и омладине; 6.
Коморе–у делу јавних овлашћења; 7. Друге установе чији је оснивач Република
Србија. Средства за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне
заштите које се финансирају из буџета Републике Србије обезбеђују се у
буџету Републике Србије. У члану 20. Закона утврђено је да се и у буџету
Републике обезбеђују средства за финансирање програма унапређења
социјалне заштите. 2). Законом о азилу којоим је донет Правилник о социјалној
помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил. 3). Породичним
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У оквиру економска класификација 472, планирана су средства за: 1)
Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности, 2). Накнаде из буџета за
децу и породицу. Номинални износи овог права од априла 2013. године су: - за
појединца, односно носиоца права у породици –у висини 1 од основице, у
износу од 7.530,00 динара,-за сваку наредну одраслу особу у породици–у
висини од 0,5 од основице, у износу од 3.765,00 динара и за дете до 18 година –
у висини 0,3 од основице, у износу од 2.259,00 динара. Закон који је ступио на
снагу у априлу месецу 2011. године омогућава остваривање овог права по
повољнијим условима од претходног закона тако да се у наредном периоду
како по основу могућности које даје закон тако и због економске ситуације у
земљи очекује пораст броја корисника, 3) Накнаде за издржавање корисника у
хранитељским породицама. Поред наведеног износа хранитељима се
обезбеђују и средства за набавку уџбеника, екскурзије, рекреативне наставе,
матуре, као и средства за личне потребе деце (џепарац) и њихов превоз ако
дете похађа школу ван места пребивалишта и сл. Месечна накнада за
издржавање одраслог лица је 17.774 динара. 4) Посебну новчану накнаду у
виду доживотног месечног новчаног примања у висини најниже пензије у
осигурању запослених за једног од родитеља који најмање 15 година
непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за
помоћ и негу другог лица кад наврши општи старосни услов за остваривање
пензије према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није
остварио право на пензију. 5) Плаћања по основу Правилника о социјалној
помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил. Накнаде из буџета
за становање и живот намењена су за исплате материјалних трошкова:-по
основу програма рада центрима за социјални рад,-по основу услуга социјалног
рада установама за смештај корисника,-по основу учешћа буџета РС у
финансирању цене смештаја корисника.
У оквиру економска класификација 421- врши се исплата за трошкове
доставе права на додатак за негу и помоћ. За исплату материјалног
обезбеђења и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају чија
се права реализују путем наменских текућих рачуна предвиђени су трошкови у
висини 0,7% од укупног износа пренетих средстава, а за додатак за негу и
помоћ који се реализује доставом на кућну адресу трошкови су уговорени према
важећем ценовнику који примењује ЈП ПТТ Србија, а који је тренутно 2,5% на
вредност исплате.
У оквиру економска класификација 423, врши се исплата накнада за
рад хранитеља и за рад под уговором о допунском раду.
Деинституционализација у области социјалне заштите предвиђена је као један
од реформских циљева Стратегијом развоја социјалне заштите коју је влада РС
усвојила 01.12.2005. године, а њено спровођење довело је до повећања броја
лица у хранитељским породицама. Накнада за рад хранитеља обухвата: нето
износ накнаде и доприносе за ПИО и здравствено осигурање, с тим што се
право на ову накнаду по Закону не остварује за смештај у сродничку породицу.
Месечна накнада за рад хранитеља по ценовнику за септембар месец 2013.
године у нето износу износи: ако је на смештају једно дете 14.359,00 динара, а
ако је двоје и више деце 8.836,00 динара по детету, а за смештај одраслог или
старог лица 8.836 динара по лицу. Укупни трошкови за накнаду хранитељима
обухватају поред нето накнаде и допринос за пензијско и инвалидско
осигурање, а у случају да хранитељ није по неком другом основу здравствено
осигуран плаћа се и доприниос за здравствено осигурање.
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се трансферисати најсиромашнијим општинама за унапређење социјалне
заштите у локалним самоуправама.
У оквиру економска класификација 481, планирана су средства за
трансфер Црвеном крсту Србије за реализацију програма народних кухиња у 75
градова и општина за набавку 10 основних артикала хране и набавку
породичних пакета хране и хигијене за кориснике у 105 јединица локалне
самоуправе планирано.
У оквиру економска класификација 511, планирана су средства за
инвестициона улагања у центрима за социјални рад и за установе за смештај
корисника јер већ дужи период постоји потреба за проширењем капацитета.
Установе социјалне заштите за смештај корисника обухватају:-11 установа за
децу без родитељског старања, од чега је 1 домска одељења,-3 завода за
васпитање деце и омладине,-40 установа за смештај старих и пензионера од
чега је 9 домских одељења,-19 установа за лица ометена у развоју од чега је 1
домско одељење при центру за социјални рад у Параћину и-5 центара за
породични смештај.
Функција 090 – Социјална заштита неквалификована на другом
месту
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у оквиру
функције 090-Социјална заштита некласификована на другом месту планира и
обезбеђује средства за следеће намене:1) трансфер средстава из буџета РФ
ПИО по основу разлике до најниже пензије и за пензије под посебним савезним
и републичким прописима, у складу са чл. 207. и 235. Закона о измени Закона о
пензијском и инвалидском осигурању 2) рефундацију плаћеног ПДВ-а на увоз
моторних возила за особе са инвалидитетом, укључујући и ратне војне
инвалиде и цивилне инвалиде рата, код којих је утврђено телесно оштећење од
100% по једном основу, у складу са Закључком Владе 05 број: 48-8349/2005-1
од 29. децембра 2005. године .
У оквиру економска класификација 464 - обезбеђују се средства, и то
Према предлогу Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање за 2014. годину трансфери из буџета Републике који се
извршавају преко раздела Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике за пензије из категорије осигураника запослених и то: по основу права
под посебним савезним и републичким прописима (у складу са чланом 235.
Закона), по основу разлике до најниже пензије (у складу са чланом 207.
Закона)-за пензије из категорије осигураника самосталних делатности и то: по
основу права под посебним прописима (у складу са чланом 235. Закона) по
основу разлике до најниже пензије (у складу са чланом 207. Закона).-за пензије
из категорије осигураника пољопривредника и то: по основу права под
посебним прописима (у складу са чланом 235. Закона) по основу разлике до
најниже пензије (у складу са чланом 207. Закона)
У оквиру економска класификација 472, планирана су средства за
рефундацију ПДВ-а, у складу са Закључком Владе 05 Број 48-8349/2005-1 од
29. децембра 2005. године и Инструкцијом у вези начина и поступка
остваривања права ослобађања од плаћања увозних дажбина на увоз
моторних возила од стране особа са инвалидитетом по основу члана 192. тачка
11а Царинског закона и рефундације плаћеног ПДВ-а за инвалидна лица са
100% телесног оштећења по једном основу, број 335-00-1/2006-15 од 26.
јануара 2006. године утврђено је право, одређеној категорији инвалидних лица.
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инвалидитетом, ратне војне инвалиде и цивилне инвалиде.
Функција 410-Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
прописани су: Законом о министарствима, Законом о раду, Законом о платама у
државним органима и јавним службама, Законом о пензијском и инвалидском
осигурању, Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености;
бораца; уредбама: Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама, Уредба о накнади трошкова и отпремнини
државних службеника и намештеника,
У оквиру економска класификација 421, планирана су средства за
обезбеђења интернет конекције између организационих јединица министарства
по основу уговора са предузећем „Орион телеком“.
У оквиру економска класификација 422, планирана су средства на име
трошкова службених путовања, трошкова превоза и смештаја запослених
упућених на службено путовање у земљи .Ови трошкови представљају
фундаменталну ставку за рад инспекцијских служби из области социјалне
заштите, односно спровођење планираног броја инспекцијског надзора на
терену. Активности рада инспектора на овај начин су најефектнији и дају
најбоље резултате.У ове трошкове спада и организовање семинара на
годишњем нивоу, а у циљу уједначавања праксе и усклађивања процедуре
надзора. Такође у ове трошкове спадају и трошкови обилазака округа са циљем
праћења рада социјалних установа и повећања дисциплине рада. Обављање
надзора над радом и актима Националне службе за запошљавање, агенција за
запошљавање и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом, обилазак и утврђивање испуњености услова за
издавање дозволе за обављање делатности предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и издавање
одобрења за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације
особа са инвалидитетом, учествовање на округлим столовима, семинарима, а у
вези са тумачењем прописа из области запошљавања, Националне стратегије
запошљавања за период 2011-2020. године и Националног акционог плана
запошљавања за 2014. годину, трошкови учешћа на обукама чланова локалних
савета за запошљавање у оквиру Твининг пројекта, јављање по судском позиву
на заказана рочишта као представник министарства. Такође, у министарству
постоје три сектора, чији је акценат на међународној сарадњи. Планирана
средства обухватају и финансирање боравка представника министарства,
представника репрезентативних синдиката и послодаваца на Конференцији
МОР-а у Женеви, која се одржава у јуну сваке године. У току 2014. године
очекује се наставак преговора око закључивања споразума о социјалном
осигурању између Србије и других земаља (Русија, Француска, Шпанија,
Украјина и Аустралија), чији је циљ свеобухватно регулисање права из области
социјалног осигурања са другим државама. Средства за трошкове путовања
планирају се и због активности Сектора за рад у оквиру Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике у вези активности на изради нацрта закона
и подзаконских аката и њиховој имплементацији, учешће на регионалним
састанцима Савета за сарадњу,учешће у билатералним преговорима о
закључивању споразума у области запошљавања са Руском Федерацијом,
учешће на студијским путовањима у чланице ЕУ (кандидате и потенцијалне
кандидате) ради размене искустава и добре праксе.
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трошкова писаног и консекутивног превођења стручних материјала из области
рада и запошљавања као и трошкова превођења разних закона ради
усаглашавања законске регулативе са законима ЕУ. Средства су планирана и
за пројекат ДИЛС –„Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” за услуге
образовања и усавршавања запослених у министарству, котизације за
семинаре на основу планираног присуства семинарима од стране руководилаца
органа у саставу министарства, плаћања котизација за саветовања, издатака за
стручне испите и друге услуге. Планирана средства односе се на услуге
информисања, предвиђена су за финансирање кампања реформе система
социјалне заштите, националних стратегија за борбу против сиромаштва и
борбу против насиља, организовање радионица и округлих столова уз
коришћење телевизијских спотова, билборда, лифлета, плаћених огласа у
новинама, штампање билтена, часописа и публикација, који ће информисати
јавност о тумачењу и примени нових закона, организовања преговора о
закључивању међународних споразума о социјалном осигурању у нашој земљи,
стручне услуге за додатно ангажовање стручних лица ван министарства, које су
неопходне за нормално функционисање министарства. Осим наведеног, у
оквиру ове позиције неопходно је и у 2014. години планирати и средстава за
наставак редовне сарадње у оквиру ТАЕКС програма ЕУ, сарадње са
Међународном организацијом рада, Саветом Европе и осталим међународним
организацијама. Средства се планирају и због активности Сектора за рад у
оквиру Министарства рада,запошљавања и социјалне политике у вези
активности на изради нацрта закона и подзаконских аката и њиховој
имплементацији.
У оквиру економска класификација 426, планирана су средства за
материјал за саобраћај (бензин, материјал за превозна средства), обзиром да
делокруг министарства покрива целу територију Србије (социјална заштита,
брига о породици, борачко инвалидска заштита, особе са иналидитетом), а у
Београду има 11 сектора који нису лоцирани на истом месту, већ на 7 локација.
Осим наведеног, неопходна су средства за набавку стручне литературе за
редовне потребе запослених, канцеларијски материјал и остали материјал за
одржавање хигијене.
У оквиру економска класификација 462, планирана су средства да
министарство учествује у програму Заједнице ПРОГРЕС и за овај програм је
неопходно централно суфинасирање, тј. суфинансирање из буџета.
У оквиру економске класификације 483, планирана су средства за
новчане казне по решењу судова и судских тела у случају спорова по основу
правоснажних извршних пресуда.
У оквиру економска класификација 512, планирана су средства за
набавку рачунарске опреме (рачунара, штампача и сервера) за потребе
рачунског центра у коме се примају и обрађују подаци о свим корисницима
права из области социјалне заштите, као и за потребе одељења и одсека у
саставу министарства.
Функција 412-Општи послови по питању рада
Министарство обавља своју надлежност из области запошљавања у
циљу успостављања ефикасне политике запошљавања и стварања услова за
социјалну сигурност грађана. Подстицање запошљавања кроз мере активне
политике запошљавања реализује се преко Националне службе за
запошљавање, која у складу са Планом рада и Програмом распореда и
коришћења средстава реализује неколико мера активне политике
запошљавања: активно тражење посла, програме додатног образања и обуке,
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је: Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
Националном стратегијом запошљавања за период 2011.-2020.године,
Нациoналним акционим планом запошљавања за 2014. годину (план за
усвајање је октобар 2013. године), Одлуком о утврђивању Програма за
решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и
припреме за приватизацију.
У оквиру економске класификације 464, средства су планирана за
трансфер Националној служби за запошљавање за спровођење мера активне
политике запошљавања и исплату посебне новчане накнаде. Средства
намењена за спровођење мера активне политике запошљавања односе се на:
1. активно тражење посла-мотивисање и обука незапослених у вештинама
потребним за тражење посла и сајмови запошљавања; 2. програме додатног
образовања и обуке-са циљем стицања нових знања и вештина ради подизања
запошљивости односно запошљавања путем оспособљавања за самосталан
рад у струци или стицања искуства за полагање приправничког односно
стручног испита, обуке за тржиште рада, обуке на захтев послодавца,
преквалификације и доквалификације, функционалног основног образовања
одраслих и др; 3. субвенције за запошљавање које обухватају:-субвенције за
самозапошљавање-подразумевају субвенције којима се подстиче развој
предузетништва кроз отварање нових привредних друштава и радњи, у циљу
подршке незапосленима за отпочињање сопственог посла;-субвенције за
отварање нових радних места-подразумевају финансиjскe подстицајe
послодавцима за отварање и опремање радних места за новозапослене са
евиденције незапослених лица. У зависности од развијености општине у већем
степену се подстичу најнеразвијеније и неразвијене општине, као и теже
запошљива лица; 4. јавне радов -који се организују у циљу запошљавања теже
запошљивог незапосленог и незапосленог у стању социјалне потребе, очувања
и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Очекивани резултат ангажовања средстава за
ову намену је укључивање већег броја лица у мере активне политике
запошљавања у циљу смањења незапослености и ублажавања неповољних
индикатора на тржишту рада. Мере активне политике запошљавања спроводе
се у циљу подстицања привредног раста и развоја, повећања запослености и
могућности за запошљавање, уравнотеженијег регионалног развоја, подизања
компетентности и оспособљености радне снаге на тржишту рада, даљег развоја
партнерства и сарадње ради подстицања запошљавања и самозапошљавања.
Резултат у решавању проблема незапослености и ублажавања неповољних
индикатора на тржишту рада може бити очекиван и видљив само уколико се
обезбеде довољна финансијска средства за спровођење мера активне
политике запошљавања, ради могућности ангажовања што већих капацитета са
сврхом обухвата што већег броја корисника, из чега се очекује пораст
запошљавања, подизање компетентности и оспособљености радне снаге на
тржишту рада, могућност запошљавања и самозапошљавања. Посебна
новчана накнада исплаћује се у ратама, и то: једнократни део посебне новчане
накнаде, а који представља збир шестоструке просечне месечне зараде
остварене у привреди Републике, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике, исплаћује се у моменту
престанка радног односа. Преостали део посебне новчане накнаде, који
представља 60% просечне месечне зараде остварене у привреди Републике,
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике, исплаћиваће се месечно у наредних пет година преко
Националне службе за запошљавање, односно до стицања првог услова за
пензију.
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Законом о министарствима у оквиру Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике, образован је Инспекторат за рад као
посебан орган управе у саставу Министарства. Инспекторат за рад обавља
послове инспекцијског надзора у области рада, радних односа и безбедности и
здравља на раду; вршење увиђаја смртних, тешких и колективних повреда на
раду; инспекцијског надзора у вези са утврђивањем услова за упис у
одговарајуће регистре предузећа и радњи; као и у области доношења решења
и других аката у управном поступку; послове другостепеног управног поступка у
области радних односа и безбедности и здравља на раду; предузимању радњи
у изрицању и наплати новчане казне на лицу места послодавцима са својством
правног лица; предузетницима и физичким лицима; израду анализа,извештаја и
информација; решавање представки и жалби грађана и друге послове из ове
области. Организационо, Инспекторат за рад покрива територију Републике
Србије тако што у свом саставу има 25 одељења у управним окрузима, 1
одељење у Граду Београду и два одељења у седишту Инспектората, са укупно
261 запосленим. У циљу бољег и ефикаснијег функционисања Инспектората за
рад и спровођења правне регулативе из области радних односа и безбедности
и здравља на раду, Одељење за студијско аналитичке послове и надзор о
инспекцији рада обезбедиће функционисање инспекције рада са применом
Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о државној
управи, Закона о општем управном поступку, Закона о штрајку, Закона о
приватним предузетницима, Закона о основама система образовања и
васпитања, Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о заштити
становништва од дуванског дима, Закон о здравственом осигурању. Закон о
спречавању злостављања на раду, Закон о волонтирању, Закон о
равноправности полова и др.
У оквиру економске класификације 422 - планирана су средства у на
име трошкова службених путовања, трошкова превоза и смештаја запослених
упућених на службено путовање у земљи. Ови трошкови представљају
фундаменталну ставку за рад инспекцијских служби, односно спровођење
планираног броја инспекцијског надзора на терену. Активности рада инспектора
су на овај начин најефектнији и дају најбоље резултате. У ове трошкове спада и
организовање семинара на годишњем нивоу а у циљу уједначавања праксе и
усклађивање процедуре надзора. Такође, у ове трошкове спадају и и трошкови
обилазака округа са циљем праћења и повећања дисциплине рада, у сузбијању
„рада на црно“ и смањењу повреда на раду-а нарочито у грађевинарству и у
осталим делатностима са високим степеном ризика.
ГЛАВА 30.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Буџетски фонд за програме заштите и унапређења положаја особа са
инвалидитетом основан је у складу са чл. 64. и 65. Закона о буџетском систему.
Основна сврха овог буџетског фонда је спровођење политике Министарства у
области заштите особа са инвалидитетом са циљем успостављања ефикасног
и одрживог система заштите особа са инвалидитетом и лица у стању социјалне
потребе, а коју министарство спроводи следећим актима: Законом о играма на
срећу, Законом о удружењима, Законом о повластицама у унутрашњем
путничком саобраћају инвалидних лица, Стратегијом унапређења положаја
особа са инвалидитетом у Републици Србији, Правилником о начину
остваривања права инвалидних лица за повластице у унутрашњем путничком
саобраћају, Правилником о расподели средстава за програме заштите и
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социјалне заштите, Уредбом о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интерреса
која реализују удружења су акти којима министарство обавља. Реализацију
активности Министарство спроводи преко организација за особе са
инвалидитетом и других социјално-хуманитарних организација, са циљем:
стварања услова за унапређене положаја особа са инвалидитетом,
успостављање и развијање механизама за планирање, спровођења и праћења
политике унапређења заштите и поштовања достојанства особа са
инвалидитетом, засноване на принципима социјалне укључености и једнаког
приступа за све-унапређења механизма за јачање капацитета
институционалних актера и корисника у циљу повећања квалитета пружања
услуга на локалном нивоу. Активности Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике усмерене су на развијање доступних, квалитетних и
разноврсних услуга, ради очувања и побољшања квалитета живота особа са
инвалидитетом и њихових породица, оспособљавање за продуктиван живот у
заједници.
У складу са Законом о удружењима, Министарство у току године
расписује конкурсе за унапређење положаја особа са инвалидитетом, који се
расписују према унапред утврђеним приоритетима са очекиваним резултатима:
1) Превенција институционализације и деинституционализација кроз:становање уз подршку за особе са инвалидитетом- дневни боравци за особе са
инвалидитетом-стимулативни и инклузивни програми намењени деци,
одраслим, старим особама са ивалидитетом, као и њиховим породицама, 2)
Побољшање приступачности физичког окружења кроз: Уклањање
архитектонских баријерa 3) Услуге подршке за самосталан живот кроз:активности допунске подршке које својим садржајем спадају у домен
стимулације, интеграције и реинтеграције, инклузије, едукације, радно
окупационих и психосоцијалних програма у ширем смислу-активности које имају
за циљ побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом стварањем
могућности за слободан избор услова и начина живота у изабраном окружењу
4) Подизање нивоа свести заједнице о особама са инвалидитетом и самих
особа са инвалидитетом кроз: програме едукације јавности у циљу уклањања
стереотипа и предрасуда-програме континуираног информисања особа са
инвалидитетом као и шире јавности о положају, правима, обавезама и
потребама особа са инвалидитетом. Основни показатељи остваривања
очекиваних резултата су: број новоотворених и развој постојећих сервиса за
пружање услуга на локалном нивоу (нпр. дневних боравака као најуспешнији
најкомплетнијих облика пружања услуга особама са инвалидитетом,
канцеларија тумача знаковног језика); број уклоњених архитектонских баријера
са објеката од јавног значаја, број адаптирних просторија у којим се пружају
услуге особама са инвалидитетом. Развој ефикаснијег система социјалне
заштите који би се базирао на идентификованим потребама особа са
инвалидитетом као што су доступност услуга; пружање услуга у најмање
рестриктивном окружењу; активнија партиципација и одговорности у друштву,
бољи квалитет и могућност избора услуга и пружаоца услуга основни су
циљеви планираних активности.
У оквиру економске класификације 421, планирана су средства за
трошкове доставе права корисницима преко наменских текућих рачуна, у
складу с уговором који је Министарство закључило са Банком Поштанска
штедионица а.д. Београд. Корисници ово право остварују у складу са
Закључком Владе 05 Број 48-8349/2005-1 од 29. децембра 2005. године и
Инструкцијом у вези начина и поступка остваривања права ослобађања од
плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са
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рефундација плаћеног ПДВ-а за инвалидна лица са 100% телесног оштећења
по једном основу, број 335-00-1/2006-15 од 26. јануара 2006. године утврђено је
право, одређеној категорији инвалидних лица. Доставу (пренос) средстава
корисницима овог права (особама са инвалидитетом) на наменске текуће
рачуне врши Поштанска штедионица а.д. Београд по уговору број 401-00604/2009-05 од 19.06.2009. године и и Анексу уговора о пословној сарадњи број.
120-01-108/2010-05 од 30.07.2010. године.
У оквиру економске класификације 424 - планирана су средства за
повлашћени превоз слепих лица, лица оболелих од дистрофије и сродних
мишићних и неуромишићних болести, плегија, церебралне и дечије парализе и
мултипле склерозе, као и њихових пратилаца, са пребивалиштем у Републици
Србији, под законом утврђеним условима.
У оквиру економске класификације 481 - средства су планирана да се
успостави ефикасан и одржив систем заштите особа са инвалидитетом и лица у
стању социјалне потребе. Реализацијом активности које се спроводе преко
организација особа са инвалидитетом и других социјално-хуманитарних
организација очекује се: стварање услова за унапређене положаја особа са
инвалидитетом, успостављање и развијање механизама за планирање,
спровођење и праћење политике унапређења заштите и поштовања
достојанства особа са инвалидитетом, засноване на принципима социјалне
укључености и једнаког приступа за све; унапређење механизма за јачање
капацитета институционалних актера и корисника у циљу повећања квалитета
пружања услуга на локалном нивоу. Развој ефикаснијег система социјалне
заштите који би се базирао на идентификованим потребама особа са
инвалидитетом као што су доступност услуга, пружање услуга у најмање
рестриктивном окружењу, активнија партиципација и одговорности у друштву,
бољи квалитет и могућност избора услуга и пружаоца услуга основни су
циљеви планираних активности. Кроз први Јавни позив пружа се непосредна
финансијска подршка програмима и услугама намењеним унапређењу положаја
особа са инвалидитетом које реализује 32 републичка и покрајинска Савеза,
који окупљају 526 локалних удружења (21 Савез реализује активности у 364
локалне организације на територији уже Србије, док 11 Савеза реализује
активности у 162 локалне организације на територији АП Војводине). У складу
са наведеним, Министарство крајем сваке календарске године расписује Јавни
позив за подношење предлога пројеката за финансирање програма које
удружења на локалном нивоу реализују у наредној години. Подносиоци
предлога пројекта могу бити савези/удружења која делују на републичком или
покрајинском нивоу и финансирање се врши месечно. Други Јавни позив
намењен је свим социјално-хуманитарним организацијама које су регистроване
на територији Републике Србије и Министарство у првој половини године
расписује Јавни позив за подношење предлога пројеката за унапређење
положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за ту годину. Кроз трећи
Јавни позив Министарство рада, запошљавања и социјалне политике почетком
сваке календарске године расписује Стални отворени конкурс чија је намена
финансирање пројеката у циљу побољшања приступачности физичког
окружења, унапређења просторно-техничких услова рада организација особа са
инвалидитетом и хуманитарних и других програма.
ГЛАВА 30.3 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Буџетски фонд за установе социјалне заштите основан је у складу са
чл. 64. и 65. Закона о буџетском систему. Правилником о расподели средстава
за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за
финансирање установа социјалне заштите уређен је начин и критеријуми за
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установа социјалне заштите. Расподела средстава врши се на основу
исказаних потреба установа социјалне заштите према следећим наменама:
инвестициона улагања у објекте и опрему; текуће одржавање објеката и
опреме, лаћање дуговања према јавним предузећима; ванредне, повремене
трошкове на основу судских и административних поступака, одлука суда или
надлежних државних органа,- реформски пројекти као и трошкови реализације
пројеката које спроводи установа на основу сагласности овог министарства;
покривање дефицита установа ако је настао услед објективних тешкоћа у
пословању, а губитци би угрозили нормално функционисање установе;
обезбеђивање недостајућих средстава у поступку трансформације установе;
финансирање удружења, односно асоцијације из области социјалне заштите у
циљу унапређења услова рада на основу исказаних потреба и др. Мрежу
установа социјалне заштите које се финансирају чини: 14 установа за децу без
родитељског старања, од чега су 3 домска одељења при центрима за социјални
рад;-3 завода за васпитање деце и омладине, 40 установа за смештај старих и
пензионера, од чега је 9 домских одељења при центрима за социјални рад; 18
установа за лица ометена у развоју од чега је 1 домско одељење при центру за
социјални рад у Параћину, и 140 центара за социјални рад, 5 ценатра за
породични смештај деце и омладине, Републички завод за социјалну заштиту и
Центар за заштиту жртава трговине људима.
У оквиру економске класификације 421, планирана су средства за
покриће трошкова насталих по основу обавеза према јавним предузећима и
трошкове за набавку енергената.
У оквиру економске класификације 422, планирана су средства за
финансирање путовања у земљи и иностранству, за установе које ове потребе
не могу подмирити из редовног обима материјалних трошкова по основу
програма рада и то првенствено Републичког завода социјалне заштите.
У оквиру економске класификације 423, планирана су средства која ће
се користити за финансирање пројеката асоцијација установа социјалне
заштите која је Министарство одобрило, накнаде лицима која су у установама
ангажована, а средства нису обезбеђена по другом основу, као и за измирење
обавеза по основу уговора са Републичким фондом ПИО, реализација пројекта
Инфо-центар за старе, услуге по уговору Републичког завода за социјалну
заштиту, Центра за породични смештај деце и омладине Београд, регионалних
центара за породични смештај и усвојење у Ћуприји, Крагујевцу и Нишу.
У оквиру економске класификације 425, планирана су средства за
текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме. Пренос средстава се
врши установама које не могу да обезбеде средства из цене смештаја и из
материјалних трошкова по основу програма рада, а битно је угрожено
функционисање установа.
У оквиру економске класификације 426, планирана су средства на име
материјала за саобраћај, а и преносе се средства установама у циљу подизања
стандарда корисника за оне установе које не располажу довољним средствима
по основу материјалних трошкова из цене смештаја или програма рада.
У оквиру економске класификације 481, планирана су средства за
финансирање пројекта Асоцијације центара за социјални рад, Удружења
послодаваца установа социјалне заштите Републике Србије и Удружења
стручних радника социјалне заштите Србије
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проширење капацитета како због немогућности смештаја нових корисника као и
услед неадекватних услова смештаја за постојеће кориснике.
ГЛАВА 30.4 - УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Управа за безбедност и здравље на раду, као орган управе у саставу
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике образована је
Законом о безбедности и здрављу на раду за обављање одређених послова
државне управе у области безбедности и здравља на раду. Управа за
безбедност и здравље на раду обавља послове који се односе на припрему
прописа у области безбедности и здравља на раду и давање мишљења за
њихову примену; припрему стручних основа за израду националног програма
развоја безбедности и здравља на раду и праћење његовог остваривања;
праћење и оцењивање стање безбедности и здравља на раду и припремање
ставова за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су
предмет Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа;
истраживање и подстицање развоја у области хуманизације рада; пружање
стручне помоћи у области безбедности и здравља запослених; припремање
методологија за обављање послова прегледа и испитивања у области
безбедности и здравља на раду; проучавање узрока и појава који за последицу
имају повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом;
организовање полагања стручних испита, о чему се води евиденција; вршење
надзора над законитошћу рада правних лица и предузетника као и одговорних
лица са лиценцом и припремање предлога решења за издавање и одузимање
лиценци, о чему се води евиденција; прикупљање и анализу података о
повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом
и појавама које утичу на здравље запослених; обављање информационодокументационе делатности у области безбедности и здравља запослених;
организовање саветовања, вршење едукације запослених, послодаваца, лица
за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., објављивање различитих
материјала и информисање јавности о стању у области безбедности и здравља
на раду; примену међународних аката у области безбедности и здравља на
раду; подстицање образовања и развијање културе рада у области
безбедности и здравља на раду и друге послове из области безбедности и
здравља на раду.
У оквиру економске класификације 423, планирана су средства за
накнаде члановима Комисије за полагање стручних испита у области
безбедности и здравља на раду и за реализацију организовања припреме и
полагања стручних испита за обављање послова координатора за безбедност и
здравље на раду на градилиштима. Чланови Комисије за полагање стручних
испита у области безбедности и здравља на раду и предавачи за припрему и
полагање стручних испита за обављање послова координатора за безбедност и
здравље на раду на градилиштима су истакнути стручњаци за поједине области
(професори факултета и високих струковних школа) и нису запослени у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Испити се организују
у складу са одредбама Правилника о програму, начину и висини трошкова
полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на
раду и послова одговорног лица и Правилника о програму, начину и висини
трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова
координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање полова
координатора за извођење радова. Наиме, имајући у виду велики број повреда
на раду у делатности грађевинарства и испуњавајући обавезе утврђене
Националним програмом за интеграцију Републике Србије у Европску унију,
Влада је донела Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или
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да Управа за безбедност и здравље на раду, као орган управе у саставу
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, организује и
спроводи припрему за полагање и само полагање стручних испита за
обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду на
градилиштима.
ГЛАВА 30.5 - УПРАВА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Законом о министарствима прописано је да се у оквиру Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике као посебан орган управе образује
Управа за родну равноправност. Истим законом прописане су и основне
надлежности и задаци Управе за родну равноправност и то: анализа стања и
предлагање мера у области унапређења родне равноправности; израда и
спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и
унапређење родне равноправности; израда нацрта закона и других прописа у
овој области; сарадња са другим државним органима, органима аутономних
покрајина и органима јединица локалне самоуправе у овој области;
међународна сарадња; координација рада и пружање стручне и
административно-техничке подршке Савету за равноправност полова;
побољшање положаја жена и промоцију родне равноправности и политике
једнаких могућности; интегрисање принципа родне равноправности у свим
областима деловања институција система; спровођење препорука Комитета УН
о елиминацији дискриминације жена, као и друге послове у складу са законом.
У Закључним запажањима о Другом и трећем извештају Републике Србије
Комитета УН за елиминацију дискриминације жена (CEDAW) од 25. јула 2013.
године, Комитет, у тачки 15. став (а), препоручује Потписници, односно
Републици Србији да даље јача национални механизам тако што ће му
обезбедити одговарајуће људске, техничке и финансијске ресурсе, повећа
његова видљивост и ефикасност, оснаже његови капацитети, посебно на
локалном нивоу, и обезбеди довољно политичке подршке како би му омогућио
да своје функције извршава на ефективан начин. У вези са применом
Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне
равноправности 2009-2015, у тачки 17. Закључних запажања препоручује се да
Република Србија определи значајне и одрживе ресурсе, и људске и
финансијске, за све националне стратегије, механизме и акционе планове чији
је циљ елиминација дискриминације жена, посебно жена у неповољном
положају и да обезбеди њихову ефективну примену. Основни дугорочни циљ
Управе за родну равноправност је побољшан положај жена у свих шест
стратешких области (одлучивање, економија, образовање, здравље, борба
против насиља над женама и медији) и спроведени програми из области
унапређивања родне равноправности. Референтна документа: Национална
стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне
равноправности, Акциони план за спровођење Националне стратегије за
побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, за период
2010.- 2015.год, Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над
женама у породици и партнерским односима и Закон о равноправности.
У оквиру оквиру економске класификације 423, планирана су
средства за трошкове израде, штампања, превођења и дистрибуције
пропагандног материјала, брошура, флајера, упутстава и другог
материјала чији је циљ информисање јавности о стању у овој области,
промоција принципа родне равноправности, оснаживања улоге и позиције
жена у друштву и едукација Такође, средства су планирана и за трошкове
активности на припреми и реализацији пројеката, расправа, округлих
столова, конференција и семинара који су предвиђени програмом рада;
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половa; конференције и семинари у вези са реализацијом Акционог плана
за имплементацију Националне стратегије за побољшање положаја жена и
унапређивање родне равноправности.
У оквиру економске класификације 481, средства су планирана за
донације невладиним организацијама које у свом опредељењу имају
унапређење положаја жена и родне равноправности, а средства за ову намену
реализују се искључиво путем јавног позива у сврху реализације активности
предвиђених Акционим планом за имплементацију Националне стратегије.
Преносом средстава на невладине организације (неке од њих су акредитоване
од стране Министарства) постиже се бољи ефекат: оне су препознатљиве у
својим локалним заједницама, специјализоване у области родне
равноправности, а такође имају и конкретне циљеве и задатке, и добро
осмишљене активности засноване на потребама локалне заједнице.
ГЛАВА 30.6 - УСТАНОВЕ ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ
РАДНОГ ОДНОСА
Установе за регистар обавезног социјалног осигурања и остваривање
права запослених из радног односа чине: Централни регистар, Фонд
солидарности и Социјално - економски савет. Централни регистар обавезног
социјалног осигурања основан је Одлуком Владе РС на основу члана 4. став 1.
Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и чл. 4. и 13.
Закона о јавним службама. Законом о Централном регистру обавезног
социјалног осигурања, утврђена је делатност Централног регистара и
прописано да обавља послове из области обавезног социјалног осигурања који
се односе на: 1) успостављање и вођење јединствене базе; 2) регистрацију
осигураника и осигураних лица; 3) додељивање јединственог броја; 4)
евиденцију регистрованих обвезника доприноса, на основу података преузетих
од органа и организација надлежних за регистрацију; 5) евиденцију о
основицама доприноса и уплаћеним доприносима за обавезно социјално
осигурање по свим основама и периодима на које се те уплате односе; 6)
евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање по послодавцу, односно исплатиоцу прихода
на месечном нивоу; 7) контрола података о обрачунатим и наплаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање по осигуранику по свим
основама приликом сваке исплате; 8) евидентирање обрађених података о
обрачунатим и наплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по
осигуранику на месечном нивоу; 9) усаглашавање података о обвезницима
доприносa и осигураним лицима којима располажу Пореска управа,
организације за обавезно социјално осигурање и други органи и организације;
10) кoмплексну и свеобухватну анализу унетих и обрађених података у
роковима предвиђеним законом и указивање надлежним органима на уочене
неправилности; 11) обезбеђивање техничких услова за међусобно повезивање
и усклађивање рада субјеката повезаних у систем Централног регистра у вези
са достављањем података; 12) обезбеђивање електронске повезаности са
другим регистрима и базама података које се воде у Републици Србији, а имају
значаја за обвезнике доприноса и осигурана лица. Централни регистар обавља
и друге послове везане за успостављање и вођење Јединствене базе. Фонд
солидарности основан је Законом о раду члан 127. (у даљем тексту Закон).
Основна функција Фонда солидарности заснива се на исплатама потраживања
запосленима у фирмама у којима је покренут стечај, а који та потраживање нису
намирили из стечајне масе послодавца (члан 124. Закона). Код Фонда
солидарности, запослени код послодаваца у стечају могу остварити исплату
следећих потраживања: зараду за последњих девет месеци пре покретања
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привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању коју је
био дужан да исплати послодавац, накнаду штете за неискоришћени годишњи
одмор, отпремнина због одласка у пензију, накнада штете на основу судског
решења и уплата доприноса по основу исплаћених зарада (члан 125. Закона).
Социјално-економски савет Републике Србије је независан орган основан
Законом о Социјално-економском савету. Савет је основан са циљем
успостављања и развоја социјалног дијалога у питањима од значаја за
остваривање економских и социјалних слобода и права човека, материјалног,
социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог
живота и рада, развоја културе преговарања, подстицања мирног решавања
колективних радних спорова, развоја демократије и издавања часописа,
брошура и других публикација из делокруга свога рада. Социјално-екпономски
савет има својство правног лица са седиштем у Београду. За обављање
организационих и административних послова Савета формиран је Секретаријат
Савета.
У оквиру економске класификације 472, планирана су средства за
исплату потраживања радника код послодавца у стечају.
У оквиру економској класификацији 422, планирана су средства за
интензивне активности у циљу упознавања јавности са делатношћу Централног
регистра, као и за одржавање бројних састанака представника Централног
регистра са другим институцијама у Србији, ради обављања послова припрема
и достављања података који се води у Централном регистру, као и
финансирање учешће представника социјалних партнера на конференцијама
Међународне организације рада на основу Одлуке Социјално – економског
савета.
На економској класификацији 425, планирана су средства за
одржавање опреме, обзиром да ће Информациони систем Централног регистра
бити успостављен, па ће тиме бити неопходна средства са одржавање ИТ
система, тј. хардвера и софтвера.
На економској класификацији 512, планирана су средства за
одржавање рачунарске и комуникационе опреме.
ГЛАВА 30.7 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом основан је на основу Одлуке о
отварању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом у сврху подстицања запошљавања и
професионалне рехабилитације незапослених особа са инвалидитетом,
субвенције зарада особа са инвалидитетом, побољшања услова рада,
унапређења производних програма, увођење стандарда, побољшања
квалитета производа и пружених услуга, прилагођавања радних места, посебне
облике запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом и у друге
сврхе, у складу са Законом. Успостављена и унапређена ефикасна политика
запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица (особа са
инвалидитетом) приоритет је и у наредном трогодишњем периоду.
Реализацијом дефинисаног приоритета очекује се: подстицање запошљавања
теже запошљивих категорија незапослених лица (особа са инвалидитетом);
подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој регионалних
и локалних политика запошљавања; унапређење политике запошљавања;
подстицање привредног раста и развоја, повећање запослености и могућности
за запошљавање теже запошљивих категорија становништва, уравнотеженијег
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инвалидитетом, бољи услови рада који ће омогућити одржив привредни развој
и већи стандард ових, често маргинализованих, категорија становништва. Закон
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,
Нацинални акциони план запошљавања за 2013. годину, Правилник о начину
праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину
доказивања извршавања те обавезе; Одлука о отварању Буџетског фонда за
професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са
инвалидитетом, Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка
запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за
приватизацију су акти којима су прописане основне надлежности и задаци
Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавања особа са
инвалидитетом. Активности Министарству рада, запошљавања и социјалне
политике усмерене су на припрему стручних мишљења и предлога у циљу
развоја социјалног запошљавања подстицањем запошљавања теже
запошљивих категорија незапослених лица и предлагање нових мера; праћење
реализације мера активне политике запошљавања усмерених ка теже
запошљивим категоријама и анализа постигнутих резултата; подстицање
запошљавања и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом;
праћење и пружање подршке предузећима за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом као и формирање и ажурирање базе
података о предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом и праћење, координација и унапређење сарадње са
партнерима на локалном, регионалном и националном нивоу. Пораст броја
запослених особа са инвалидитетом и унапређење производних програма,
побољшање квалитета производа и пружених услуга, подизање конкурентности
предузећа, опстанак ових привредних друштава која су примарни ресурс за
запошљавање и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом
основни је циљ у сегменту подршке предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, а у смислу примене
Закона. Особе са инвалидитетом представљају теже запошљиву категорију
становништва и пуни ефекат примене Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, односно
обезбеђивање социјалне сигурности за запослене ОСИ, а истовремено и
обезбеђивање средстава за побољшање услова рада у овим предузећима, без
чијег опстанка је угрожена социјална сигурност свих запослених, па и ОСИ
могуће је остварити искључиво кроз реализацију овог програма (активности) и
обезбеђивање довољних средстава за његову реализацију. Активности у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике усмерене су и на
предлагање и унапређивање активне политике запошљавања; израду
стратегија, акционих планова, програма и пројеката у области подстицања
запошљавања; спровођење, анализирање и предлагање нових мера активне
политике запошљавања за подстицање запошљавања теже запошљивих
категорија незапослених лица; унапређење метода праћења и оцењивања
резултата спроведених мера; учешће у доношењу предлога статистичких
истраживања и изради методологија у области запошљавања; спровођење и
реализацију мера и програма у области превенције незапослености и
решавања вишка запослених; спровођење програма решавања вишка
запослених и посебних програма у процесу рационализације, припрему
стручних мишљења и предлога у циљу развоја социјалног запошљавања
подстицањем запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица и
предлагање нових мера и др. Законом о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом, утврђено је да особа са
инвалидитетом, у смислу примене овог закона, може да оствари право на мере
и активности професионалне рехабилитације, што обухвата организовање и
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одговарајући посао, запошљавања, одржања запослења, напредовања или
промене професионалне каријере. Средства намењена за мере и активности у
смислу реализације овог програма преносе се Националној служби за
запошљавање, која спроводи низ мера, и то: мере и активности професионалне
рехабилитације, подстицање запошљавања особа са инвалидитетом и
рефундацију трошкова прилагођавања радног места особа са инвалидитетом
које се запошљавају под посебним условима и у друго. Особе са
инвалидитетом представљају теже запошљиву категорију становништва и пуни
ефекат примене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом, односно обезбеђивање социјалне сигурности за
запослене ОСИ изводиво је реализовати и кроз укључивање већег броја лица у
мере активне политике запошљавања. Осим тога, укључивање већег броја
особа са инвалидитетом у мере активне политике запошљавања је и један од
инструмената за ублажавање неповољних индикатора на тржишту рада.
У оквиру економске класификације 451, планирана средства намењена
су за субвенцију зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом,
побољшање услова рада, унапређење производних програма, увођење
стандарда, побољшање квалитета производа и пружених услуга,
прилагођавање радних места, посебне облике запошљавања и радног
ангажовања особа са инвалидитетом и у друге сврхе. У члану 40. Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,
утврђено је да предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом има право на месечну субвенцију зараде за сваку
запослену особу са инвалидитетом у висини до 75% укупних трошкова зараде
са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више
од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, у
складу са прописима о државној помоћи за запошљавање особа са
инвалидитетом. чланом 41. истог закона, предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом могу се обезбедити и
средства за побољшање услова рада, унапређење производних програма,
увођење стандарда, побољшање квалитета производа и пружених услуга,
прилагођавање радних места или у друге сврхе. Пораст броја запослених особа
са инвалидитетом и унапређење производних програма, побољшање квалитета
производа и пружених услуга, подизање конкурентности предузећа, опстанак
ових привредних друштава која су примарни ресурс за запошљавање и
професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом основни је циљ
планираних активности.
У оквиру економске класификације 464, планирана су средства за мере
и активности које спроводи Национална служба за запошљавање, и то за: мере
и активности професионалне рехабилитације, подстицање запошљавања особа
са инвалидитетом и рефундацију трошкова прилагођавања радног места особа
са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима и друго.
Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом чланом 10. утврђено је, да послове подстицања запошљавања
особа са инвалидитетом обавља организација надлежна за послове
запошљавања. Чланом 31. истог закона, утврђено је да послодавац који
запосли особе са инвалидитетом, које се запошљавају под посебним условима,
може да оствари право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања
радног места за запошљавање тих лица. Чланом 32. истог закона утврђено је
да послодавац који запосли на неодређено време особу са инвалидитетом без
радног искуства има право на субвенцију зараде за ту особу у висини
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месеци. Главни циљ ове активности је подстицање привредног раста и развоја,
повећање запослености и могућности за запошљавање теже запошљивих
категорија, подизања компетентности и оспособљености ове категорије
становништва на тржишту рада и даљег развоја сарадње ради подстицања
запошљавања и самозапошљавања, а видљиви резултат успешности
реализације исте је укључивање већег броја теже запошљивих лица – особа са
инвалидитетом – у мере активне политике запошљавања. Осим тога,
укључивање већег броја особа са инвалидитетом у мере активне политике
запошљавања је и један од инструмената за ублажавање неповољних
индикатора на тржишту рада.
РАЗДЕО 31 - МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе
који се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и
спровођење националне политике и националне стратегије за младе и на
акционе планове и програме; подстицање младих да се организују и удружују и
да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ
младима да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање
младих везано за запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног
образовања младих; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима
при организовању међународних омладинских манифестација и скупова у
Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и
удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и
омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским
организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима
и манифестацијама за младе у иностранству; подстицање и остваривање
међународне сарадње која се односи на омладину; праћење и процену места и
улоге младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад
националне и регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја
омладинске политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу, као и
друге послове одређене законом.
Ово министарство обавља и послове државне управе који се односе и
на: систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у Републици Србији;
спровођење националне политике у области спорта и националне стратегије
развоја спорта; управни и стручни надзор у области спорта; реализацију и
праћење спровођења акционих планова и програма који доприносе развоју
спорта у Републици Србији; учешће у изградњи, опремању и одржавању
спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику
Србију; развој и остваривање међународне сарадње у области спорта;
стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга
министарства који се финансирају из средстава предприступних фондова ЕУ,
донација и других облика развојне помоћи; стварање услова за већу доступност
спорта свим грађанима, као и на друге послове одређене законом.
Поред Закона о министарствима и Закона о државној управи, Закон о
спорту, Закон о младима, Национална стратегија за младе и Акциони план за
спровођење Националне стратегије за младе, Стратегија каријерног вођења и
саветовања, као и Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од
2009. до 2013. године, јасно дефинишу улогу државе у области спровођења
омладинске политике, побољшања положаја младих и остварењу општег
интереса у области спорта.
На економској класификацији 421, намењена су средства за трошкове
платног промета за провизије на финансијске трансакције, трошкове за фиксну
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земљиште, осигурање службених возила и допунско здравствено осигурање и
осигурање од последица несрећног случаја, као и за трошкове закупа пословног
простора.
На економској класификацији 422, опредељују се средства за
службена путовања у земљи и иностранству за трошкове смештаја, накнаде за
исхрану на службеном путу, трошкове превоза за извршење службених
путовања, трошкове превоза у градском саобраћају и накнада за коришћење
сопственог аутомобила за извршење службених задатака.
На групи економске класификације 423, планирана су средства у
складу са потребама и активностима Министарства за: компјутерске услуге за
набавку нових, одржавање и унапређење постојећих софтвера за ефикаснији
рад и за услуге одржавања рачунара; ангажовање посебних саветника и
стручњака из појединих области чији је рад неопходан ради бржег и
ефикаснијег системског уређивања одређених области, као и за ангажовање
других лица која су потребна за рад појединих комисија и тимова; образовање и
усавршавање запослених у областима неопходним за редован рад;
угоститељске услуге; репрезентацију и поклоне за стране делегације; за услуге
„пресс клипинга” и остале медијске услуге. На овој позицији неопходна су и
средства ради развоја међународне сарадње у смислу организовања радних
посета страних делегација у циљу успостављања билатералне и
мултилатералне сарадње у области спорта; као и средства за накнаде за
возаче и уговори о делу, као и остали трошкови из ове области.
У оквиру економске класификацији 424, опредељују се средства за
спровођење истраживања о положају и потребама младих у РС у циљу што
квалитетније припреме нове Националне стратегије за младе, такође
планирана су и истраживања у области спорта, као и у области спортске
инфраструктуре. У 2014. години, Сектор за омладину ће координирати широк
консултативни процес израде НСМ и СКВиС са акционим плановима за њихову
примену и у том смислу је веома важно спровођење истраживања које треба да
обухвати главне индикаторе омладинске политике.
Средства за текуће поправке опреме и хитне интервенције у циљу
нормалног функционисања министарства, опредељују се на економској
класификацији 425. Средства опредељена на економској класификацији 426,
обухватају трошкове за канцеларијски материјал неопходан за редован рад
Министарства, материјал за саобраћај односи се на набавку бензина и друга
горива, као и набавку осталих материјала неопходних за одржавање службених
аутомобила, материјали за образовање и усавршавање запослених.
За одржавање спортских такмичења, Европско првенство у веслању
које ће бити одржано 2014. године у Београду и Европско првенство у
ватерполу за сениоре и сениорке које ће бити одржано 2016. године у Београду,
где су искључиви и једини организатори предузећа основана од стране
Националних гранских савеза у циљу успешне организације манифестација за
које су основани, у складу са чл. 18. и 20. Закона о спорту, опредељена су
средства на економској класификацији 451.
Средства за спровођење међународне сарадње, чланство у EPAS
(проширени парцијални споразум у области спорта), и WADA (Светска
антидопинг агенција), контрибуција за за Центар „Север-југ“ Савета Европе,
контрибуцијА за Европску омладинску фондацију, контрибуција за Парцијални
споразум о омладинској картици ЕУРО<26 опредељују се на економској
класификацији 462.
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самоуправе у пројекте од друштвеног интереса, програме мере и активности у
свим областима кључним за омладинску политику средства су намењена за
пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора за
суфинансирање пројеката и активности које спроводе јединице локалне
самоуправе у партнерству са представницима невладиног сектора и којима се
подстиче активност младих у областима омладинског сектора на локалном
нивоу, с циљем имплементације Националне стратегије за младе средства су
намењена за пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора, и
опредељена су на економској класификацији 463.
Средства опредељена на економској класификацији 472, односе се на
стипендирање врхунских спортиста и исплату националних спортских признања
за посебан допринос у развоју и афирмацији спорта. Тренутно се из буџета
издвајају средства за 580 носилаца националних спортских признања, за
месечну новчану накнаду (спортске пензије) у зависности од освојене медаље и
ранга такмичења и тај број се сваке године увећава.
Посебан приоритет је развој школског и универзитетског спорта. За ове
намене министарство планира да у 2014. години финансира већи број
активности Савеза за школски спорт и Универзитетског савеза Србије, а
средства су опредељена на економској класификацији 481. Такође на овој
економској класификацији средства су опредељена и за финансирање гранских
спортских савеза, из тих средстава се финансирају припреме и учешћа наших
спортиста на велим такмичењима, такође финансирају се међународна
такмичења која се одржавају у Републици Србији у организацији поменутих
савеза. На овом конту планирана су и средства за финансирање спортских
кампова за перспективне спортисте, као и доплатна поштанска марка за
Европско првенство у веслању. Предвиђена су средства и за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката пројеката удружења младих, удружења
за младе и њихових савеза којима се остварује јавни интерес у областима
омладинског сектора, а у складу Законом о младима и приоритетним
циљевима датим у Националној стратегији за младе и Стратегији каријерног
вођења и саветовања.
На економској класификацији 482, опредељена су средства за
регистрацију возила, плаћање разних такси и других обавеза прописаних
законом, као и средства неопходна за упис права својине Републике Србије за
„Кућу фудбала“. Средства за реализацију извршних решења судова,
опредељена су на економској класификацији 483.
Капитални пројекат - Изградња атлетске дворане
Опис пројекта:
На економској класификацији 5112, планирана су средства у износу од
198.248.354 динара за извођење радова на изградњи. Закључком Владе
Републике Србије, 05 број: 351-4485/2011 од 16. јуна 2011. године, донета је
одлука да се непокретности за посебне намене у својини Републике Србије, коју
користи Министарство одбране и то на делу војног комплекса – касарне
„Генерал Јован Мишковићˮ у Београду, по намени војно-образовна установа,
коју чини земљиште, кат. парцела бр. 561 КО Београд 7, укупне површине
20.270 м2, прибави у својину Републике Србије, путем изградње, атлетска
дворана са пратећим садржајем на доњем платоу, на излазу према улици
Булевар ослобођења. Министарство омладине и спорта је у току 2012. године
спровело поступак јавне набавке за извођење радова I фазе изградње атлетске
дворане и дана 30. августа 2012. године потписан је уговор са изабраним
извођачем. У 2014. години очекује се завршетак радова I фазе и почетак радова
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атлетику, која је базични спорт и један од најзначајнијих садржаја предмета
физичког васпитања на свим нивоима школовања.
Циљеви пројекта: унапређење тренажног процеса врхунских спортиста и
њихових такмичарских квалитета и квалитетнија настава у војним и цивилним
школама из области атлетике.
Kапитални пројекат - Изградња кошаркашке дворане
Опис пројекта:
На економској класификацији 5112 планирана су средства у износу од
70.351.646 динара. Кошаркашка дворана биће изграђена на локацији коју је
определио Град Београд, на КП Ј7, КО Палилула, у просторној целини између
улица: Митрополита Петра, продужетка улице Чарли Чаплина, Мије Ковачевића
и Драгослава Срејовића. Урбанистичким условима планирана је изградња
објекта у две фазе и објекат ће се састојати од две кошаркашке сале од којих
свака чини једну фазу.
Спортска дворана је функционално прилагођена за тренинге врхунских
спортиста, као и за тренинге млађе категорије спортиста, са могућношћу
одржавања јуниорcких кошаркашких турнира.
Свака од фаза се састоји од неколико функционалних целина:

-

Спортска сала, као основни садржај објекта чије димензије
су 28x35m у осама. Основни терен димензија је 15x28m. У истом
простору могуће је постављање два попречна терена за
истовремене тренинге две групе. Сала има капацитет за пријем
391- ог гледаоца

-

Уз салу је предвиђена теретана за вежбање и загревање, свлачионице,
простор за лекара и друге техничке просторије

Пројектована бруто површина прве фазе објекта је 1865,60м2, спратности је
П+1. Поред објекта је асфалтирани паркинг капацитета 60 паркинг места, од
којих 3 за лица са посебним потребама. За изградњу објекта у целини
обезбеђена је локација са Урбанистичким условима с тим да су за прву фазу
обезбеђене пројектна документација и грађевинска дозвола. Припрема за
почетак изградње друге фазе односно израда пројектне документације и
грађевинска дозвола планирана је у 2014. године. Почетак изградње прве фазе
планиран је у 2014. години, почетак изградње друге фазе у 2015. години, а
завршетак комплетног објекта планиран је за 2016. годину. Пред Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије покренут је поступак за припрему
Закључка Владе о прибављању у јавну својину Републике Србије дела
непокретности, прве фазе – спортске дворане на катастарској парцели број
616/306 КО Палилула, у Београду. Прибављање непокретности у јавну својину
спровешће се путем заједничке изградње два различита носиоца јавне својине,
и то Републике Србије и Града. Након спроведених припремних радњи за
изградњу објекта, заједничке активности Министарства и града Београда су да
закључе уговор о изградњи са изабраним извођачем радова и преузму
уговорена права и обавезе за спровођење наведеног пројекта.
Циљеви пројекта: унапређење тренажног процеса врхунских спортиста и
њихових такмичарских квалитета, одржавање јуниорcких кошаркашких турнира.
У оквиру економске класификације 5122, планирана су средства за
набавку административне опреме. Министарство омладине и спорта у свом
саставу има седам организационих јединица. Делокруг рада ових
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националне стратегије за младе, подстицање младих да се организују и
удружују и да учествују у друштвеним токовима заштиту интереса младих и
помоћ младима да остваре те интересе, помоћ омладинским организацијама и
удружењима у њиховом раду и промовисање омладинских организација и
удружења, праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији,
праћење развоја система спорта и физичке културе, изградњу спортских
објеката и инфраструктуре, остваривање права спортиста и спортских
организација и савеза у Републици Србији, административно - техничка
подршка Фонду за младе таленте, друге послове одређене законом.
ГЛАВА 31.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
У складу са Законом о играма на срећу, Законом о спорту и Законом о
буџетском систему, формиран је Буџетски фонд за финансирање спорта.
Министарство омладине и спорта кроз функционисање Буџетског
фонда реализује и послове из своје надлежности који се односе на систем,
развој и унапређење спорта, спровођење националне политике у области
спорта, спровођење акционих планова и програма који доприносе развоју
спорта у Републици Србији, учешће у изградњи, опремању и одржавању
спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику
Србију, као и стварање услова за већу доступност спорта свим грађанима.
Дугорочни циљ Министарства омладине и спорта, па према томе и
постојања Буџетског фонда јесте развој спорта у Републици Србији, уз
обезбеђивање бољих услова за бављење професионалним спортом, али и
развој рекреативног и школског спорта, који је база из које се регрутују будући
шампиони. У том смислу, старање о општем интересу у области спорта, као и
старање о свим активностима, делатностима и облицима удруживања грађана
кроз које се тај интерес остварује, представљају основни циљ постојања
Буџетског фонда.
Средства за опремање и одржавање спортских објеката од интереса
за Републику, из средстава Буџетског фонда користиће се за изградњу и
реконструкцију спортских објеката при јединицама локалне самоуправе, ради
помоћи јединицама локалне самоуправе у изразито недовољно развијеним
подручјима, које су разврстане у IV групу, и опредељена су на економској
класификацији 463.
Средства опредељена на економској класификацији 472, предвиђена
су за новчане награде спортистима и тренерима, држављанима Републике
Србије за освојене медаље на олимпијским и параолимпијским играма,
шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у олимпијским и
другим спортовима.
У циљу реализације програма и пројеката удружења младих, удружења
за младе и њихових савеза који се остварују у партнерству са канцеларијама за
младе опредељују се средства за ове намене на економској класификацији 481.
На економској класификацији 5112, планирана су средства у износу од
159.148.000 динара, од тога за реализацију пројекта изградња малих спортских
терена на територији Републике Србије у износу од 44.999.646,00 динара.
Реализацијом овог пројекта биће створени услови за тренажне и такмичарске
активности на пољу различитих спортских активности: мали фудбал, кошарка,
одбојка и слично, првенствено у местима где не постоје јавна игралишта, са
циљем промоције здравог стила живота, мотивације младих да активно
учествују у креирању социјалног живота заједнице и превенције негативних
социјалних појава. У оквиру ове главе предвиђено је финансирање пројекта
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кошаркашке дворане“ у износу од 66.648.354 динара (пројекти се финансираjу
са економске класификације 511 у оквиру раздела Министарства омладине и
спорта и са економске класификације 511 у оквиру главе Буџетског фонда за
финансирање спорта).
ГЛАВА 31.2 - АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Антидопинг агенција Републике Србије основана је Законом о
спречавању допинга у спорту, у циљу иницирања, спровођења и контроле
поступка борбе против допинга у спорту.
АДАС, као установа која послује у складу са прописима о јавним
службама, са својствима правног лица, обавља спортске активности и
делатности у вези са спортским такмичењима.
На економској класификацији 421, опредељена су средства за:
трошкове платног промета, трошкове енергетске и комуналне услуге, услуге
комуникације, трошкове осигурања и за трошкове закупа имовине и опреме.
Опредељују се средства за службена путовања у иностранство и
путовања у оквиру редовног рада, на економској класификацији 422.
За компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања
запослених, услуге информисања, стручне услуге, опредељена су средства на
економској класификацији 423.
Специјализоване услуге односе се на лабораторијску анализу узорака
приликом обављања допинг контрола, а средства за ову намену опредељена су
на економској класификацији 424.
Средства опредељена на економској класификацији 425, односе се на
издатке за одржавање опреме.
Средства за административни материјал, материјал за образовање и
усавршавање запослених, медицински и лабораторијски материјал, материјал
за саобраћај и материјал за посебне намене, опредељена су на економској
класификацији 426.
На економској класификацији 444, опредељена су средства за
негативне курсне разлике и казне за кашњење.
На економској класификацији 482, опредељена су средства за
регистрацију возила, плаћање разних такси и других обавеза прописаних
законом.
Средства за реализацију извршних решења судова, опредељена су на
економској класификацији 483.
Средства за административну опрему, опредељена су на економској
класификацији 512.
На економској класификацији 515, опредељена су средства за
нематеријалну имовину.
ГЛАВА 31.3 - УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Републички завод за спорт и медицину спорта је индиректни буџетски
корисник, чији је оснивач Влада Републике Србије. У Закону о спорту (од члана
39. до 42.) дефинисани су улога и послови Завода, као и обавеза финансирања
из буџета Републике Србије.
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периодично праћење стања физичких способности деце, омладине и одраслих;
контролу тренираности врхунских спортиста и стручно саветодавну помоћ
врхунским спортистима и кадровима у спорту; информациону документациону
делатност и одржавање базе података; организацију и реализацију завршних
припрема спортиста; оспособљавање и школовање стручњака у области
спорта; научно-истраживачку делатност у области спорта; стручно-техничку
помоћ спортистима, спортским организацијама, организацијама за обављање
спортске делатности и савезима; надзор над стручним радом у области спорта;
пројектовање и инжињеринг спортских објеката; специјализовану спортскомедицинску здравствену заштиту спортиста; услуге угоститељства и
хотелијерства спортистима; услуге у области рекреативног спорта.
Средства опредељена на економској класификацији 421, односе се на
трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге
комуникација, трошкове осигурања грађевинских објеката, опреме и запослених
и трошкове закупа имовине и опреме.
На економској класификацији 422, опредељена су средства за
службена путовања у земљи и иностранству и остали трошкови транспорта.
Средства на економској класификацији 423, опредељена су за
административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и
усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, трошкове
репрезентације и услуге за домаћинство и угоститељство.
На економској класификацији 424, намењена су средства за
медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних
површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале
специјализоване услуге.
Средства на економској класификацији
одржавање зграда, објеката и опреме.

425,

намењена

су

за

Средства на економској класификацији 426, опредељена су за
административни материјал, материјал за пољопривреду, материјал за
образовање и усавршавање запослених, материјал за образовање, културу и
спорт, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање
хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене.
На економској класификацији 441, намењена су средства за отплату
камата осталим домаћим кредиторима.
На економској класификацији 444, опредељена су средства за
негативне курсне разлике.
На економској класификацији 482, опредељена су средства за порезе и
таксе.
Средства за реализацију извршних решења судова, опредељена су на
економској класификацији 483.
Опредељена су средства за пројекат Адаптације и санације школског
базена и свлачионица са платоом на Отвореном пливалишту и за пројекат
„Загревање санитарне потрошне воде и догревање базена применом соларне
енергије у Дому спортова”, као и за капитално одржавање зграда и објеката на
економској класификацији 511.
У оквиру економске класификације 512, опредељују се средства за
административну опрему, опрему за пољопривреду, медицинску и
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опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.
На економској класификацији 513, намењена су средства за за
редовно функционисање и унапређење пословања
ГЛАВА 31.4 - ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
Одлуком Владе формиран је Фонд за младе таленте, са циљем
стварања могућности за подршку у финансирању школовања и усавршавања
младих талената. Ово се остварује путем стипендирања најбољих студената
универзитета чији је оснивач Република, учествовањем у финансирању
последипломских студија у иностранству, финансирању стручне праксе у
земљама Европске уније, као и обезбеђењем средстава за награде ученицима
и студентима за постигнуте успехе на такмичењима.
Средства опредељена на економској класификацији 421, користиће се
за закуп домена и хостинг интернет презентације Фонда за младе таленте РС.
На економској класификацији 423, намењена су средства за
компјутерске услуге - одржавање базе података стипендиста/награђених која је
израђена у 2013. години, услуге информисања - објављивање тендера и
информативних огласа, стручне услуге - оперативна подршка раду Фонда за
младе таленте РС кроз рад Радне групе за обављање послова за потребе
Фонда за младе таленте Републике Србије и рад Стручне комисије, као и за
услуге за домаћинство и угоститељство.
На економској класификацији 424, опредељена су средства за
спровођење истраживања од значаја за рад и активности Фонда за младе
таленте а која се односе на истраживања о потребама привреде и тржишта
рада са стручним кадром и одређеним профилима, анализе ефеката улагања
државе у стипендије и стипендирање студената у земљи и иностранству као и
упоредне анализе светских и европских листа водећих светских факултета и
универзитета и факултета и универзитета према областима и истраживања о
броју стипендиста Фонда на одређеним универзитетима у иностранству.
Средства за стипендије најбољих студената завршних година основних
академских студија, дипломских академских студија - мастер, интегрисаних
академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република
Србија, затим средства за стипенирање најбољих студената на студијама
другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и
Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA - European Free Trade
Association) и на водећим светским универзитетима као и награде најбољим
ученицима средњих школа за постигнуте резултате на признатим такмичењима
у земљи и иностранству, опредељена су на економској класификацији 472.
РАЗДЕО 32 - МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Функција 410 - Општи и комерцијални послови и послови по питању рада
Програм: 1501 - Уређење система и надзор тржишта у области трговина и
услуга
Сврха програма:
• Омогућити унапређење институционалног и законодавног оквира за развој
тржишта роба и услуга, уз пружање подршке развоју савремених тржишних
институција, ојачати конкуренцију, систем заштите потрошача, као и
предузетништво на тржишту Републике Србије;
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учесника на тржишту;
• Ојачати систем тржишног надзора у складу са начелима ЕУ;
• Унапредити пословно окружење, конкуренцију и заштиту потрошача;
• Омогућити успешну имплементацију ССП, испуњење обавеза које проистичу
из статуса кандидата за чланство у ЕУ и започети аналитички преглед
законодавства и преговоре о чланству у ЕУ из области унутрашње трговине;
• Омогућити правну, финансијску и стручну подршку приликом планирања и
реализације свих програмских активности МТТ.
Опис програма:
Полазећи од усвојених стратешких опредељења, ресорно министарство ће
радити на стварању економског амбијента према европским стандардима, што
убрзава процес европских интеграција Србије, са свим позитивним ефектима на
економију и стандард становништва наше земље. Услед уочених нејасноћа и
недостатака у примени, потребно је урадити и одређене измене и допуне
законске регулативе неопходне за развој тржишта роба и услуга, као и
ефикасна имлементација, чиме би се значајно унапредила правна сигурност у
овој области која је од егзистенцијалног значаја за грађане Републике Србије.
Министарство кроз своје редовне активности на хармонизацији прописа у
области унутрашње трговине са законодавством ЕУ, као и припреми и праћењу
пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и средстава билатералних
донатора, доприноси ефикасном испуњењу преузетих обавеза и коришћењу
могућности које се у овој фази интеграције пружају. Припреме за аналитички
преглед законодавства (Скрининг), а након тога и преговоре са ЕУ, су
приоритетни послови у наредном периоду (али и у наредним годинама), који ће
захтевати обједињавање и коришћење свих досадашњих знања и искустава и
убрзано стицање нових. Стари занати у Републици Србији спадају у економски
најслабије привредне субјекте у оквиру сектора услуга, те држава
имплементацијом пројекта настоји да спречи изумирање традиционалних
заната, који су део нашег културног наследства који Србију чини
препознатљивом у породици европских нација. Континуирано јачање
институционалне подршке имплементацији изградње и позиционирања
националног бренда Србије је од кључне важности за одрживост програма и
остварење оптималних резултата покренутог брендинг процеса у Републици
Србији у следећим важним областима: изградња институционалног оквира за
развоја бренда Србије, дефинисање и имплементација стратешког оквира за
јачање бренда Србије, јачање свести о значају брендинга и подизање нивоа
знања из области маркетинга и брендинга. Сектор тржишне инспекције
обавља инспекцијски надзор над усклађеношћу радњи и аката привредних
субјеката са законима и пратећим прописима, којима се уређују услови за
обављање трговине, усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа,
спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и
др.), спровођење заштите права интелектуалне својине и заштита потрошача.
Кроз пројекат Унапређење система тржишног надзора ће бити израђен и
имплементиран софтвер „Систем управљања информацијама у области
тржишног надзора”, организоване обуке тржишних инспектора за примену
техничких прописа, уведен система квалитета по релевантним ИСО
стандардима у рад тржишне инспекције, као и реализација Општег програма
тржишног надзора у 2014.години за производе/групе производа које су у
надлежности тржишне инспекције и информисана јавност о резултатима
система тржишног надзора. Кроз пројекат Спровођење права интелектуалне
својине је ће бити ојачани капацитети тржишне инспекције за спровођење права
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уништавање кривотворених и пиратских производа. Усклађивање прописа из
области заштите потрошача са законодавством ЕУ, остваривање сарадње са
другим министарствима, удружењима потрошача и другим институцијама у
оквиру Националног савета, додељивање финансијских средстава удружењима
потрошача из буџета РС на основу конкурса за програме који обухватају
активности пружања информација, савета и правне помоћи потрошачима у
решавању потрошачких проблема и спорова у вансудским и судским
поступицима, доприноси унапређењу заштите прaва и интереса потрошача,
јачању правног и институционалног оквира и система заштите потрошача у
Републици Србији, као и остваривању политике заштите потрошача
дефинисане Стратегијом заштите потрошач за период 2013-2018. године. Кроз
информативне и едукативне активности и оргнизовање јавних догађаја
(семинара, радионица и кампања) о кључним питањима у области заштите
потрошача, унапређење интернет странице www.zastitapotrosaca.rs Одељење
за заштиту потрошача, у сарадњи са удружењима потрошача и другим
институцијама у систему заштите потрошача, настоји да подигне ниво знања и
свести потрошача и јавности о правима и начинима остваривања заштите
права и интереса потрошача. Успостављање јединственог система за заштиту
потрошача и јединственог информационог система, као националног система
путем Интернета, доприноси повезивању и умрежавању Центра за решавање
потрошачких спорова и Одељења за заштиту потрошача са удружењима
потрошача и других институција у систему заштите потрошача, служи
евидентирању и управљању приговорима и упитима потрошача, као и
обезбеђивању података неопходних за израду различитих извештаја и који ће
се користити у процесу креирања политике заштите потрошача. У оквиру
Програмске активности спроводе се процеси и поступци којима се планирају и
извршавају расходи корисника програма утврђених Законом о буџету,
Финансијским планом, Кадровским планом и Планом јавних набавки МТТ за
текућу годину.
Циљ програма:
1. Смањити број (количину) вредност неусаглашених, небезбедних и
кривотворених производа на тржишту уз повећање ефикасности надзора
у контролама и обезбеђење јединственог поступања тржишне испекције у
истим правним ситуацијама.
Индикатори:
Вредност производа који се повлаче са тржишта и опозивају од потрошача, и
број кривотворених производа стављених ван промета;
Учешће контрола са утврђеним неправилностима и негативним анализама у
броју контролисаних субјеката;
Број процедура и контролних листа и процентуално учешће радионица са
обрадом студије случаја.
2. Имплементирање софтвера Систем управљања информацијама у
области тржишног надзора, реализација Општег програма тржишног
надзора за 2014 из надлежности тржишне инспекције и унапређење
регионалне сарадње у области тржишног надзора.
Индикатори:
Софтвер је у функцији;
Број производа / групе производа обухваћени надзором и узорковањем у
складу са Општим програмом;
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информације о небезбедним производима у региону.
3. Унапређење административних процедура за повлачење, складиштење
и уништавање кривотворених и пиратских производа, унапредити
сарадњу органа надлежних за спровођење права и имплементацију
информационог система.
Индикатори:
Број контрола у којима су примењене нове процедуре;
Количина уништених производа применом јединствених процедура;
Број тржишних инспектора који користи информациони систем за
интелектуалну својину.
4. Обезбедити висок ниво заштите потрошача у Републици Србији и
унапредити систем заштите потрошача у складу са стандардима и
праксом ЕУ.
Индикатори:
• Број донетих и усклађених прописа из области заштите потрошача у складу са
прописима ЕУ.
• Број одржаних седница Националног савета за заштиту потрошача.
• Број решених пријава потрошача.
5. Развити и унапредити сектор трговине и услуга у складу са
законодавством и позитивном праксом ЕУ
Индикатор:
Унапређен институционални и законодавни оквир у области трговине и услуга у
складу са позитивном праксом и решењима ЕУ;
Сачињени и усвојени стратешки документи за национални бренд;
Спроведени конкурси за доделу субвенција за развој традиционалних заната.
У оквиру овог програма планирани су следећи пројекти:



Подршка систему трговине и услуга;



Контрола и надзор тржишта;





Унапређење институционалног оквира за развој тржиша роба и
услуга;
Подршка старим занатима;
Имплементација Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ
и почетак
преговора за чланство у ЕУ;



Изградња и позиционирање Националног бренда Србије;



Јачање заштите потрошача;



Јачање сектора услуга;



Спровођење права интелектуалне својине.

Пројекат: 0001-Подршка систему трговине и услуга
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Омогућити правну, финансијску и стручну подршку приликом планирања и
реализације свих програмских активности предвиђених Законом о буџету
Републике Србије, Финансијским планом МТТ, Кадровским планом и Планом
јавних набавки, који су усклађени са Годишњим оперативним планом (ГОП).
Циљеви пројекта:
1. Успостављање и примена унапређеног оквира организационе и
кадровске структуре
Индикатор:
• Остварен виши ниво ефикасности организације рада.
2. Модернизација рада и ИТ опремљеност организационих јединица за
примену савремених метода рада у односу на претходни период
Индикатори:
Проценат побољшања ИТ опремљености МТТ за примену савремених метода
рада у односу на претходни период;
Проценат извршења буџетских средстава.
Пројекат: 0002-Контрола и надзор тржишта
Сврха пројекта:
Обезбедити примену прописа који регулишу промет роба и услуга од стране
учесника на тржишту.
Циљеви пројекта:
1. Смањити број/количину неусаглашених, небезбедних и кривотворених
производа на тржишту
Индикатори:
Број/количина/вредност производа која се повлачи са тржишта и опозива од
потрошача;
Број/количина кривотворених/пиратских производа која се ставља ван промета;
Број усвојених захтева за заштиту права интелектуалне својине.
2. Повећати ефикасност надзора у контролама на бази анализе ризика а
повећати обухват привредних субјеката за контроле по актима Владе РС –
уредбе и закључци, уз ангажовање истог броја инспектора
Индикатори:
Учешће контрола са утврђеним неправилностима;
Учешће узорака са негативним анализама;
Учешће броја контрола по актима Владе у укупном броју контрола.
3. Обезбедити јединствено поступање тржишних инспектора у истим
правним ситуацијама кроз континуирану обуку, применом процедура и
контролних листа уз контролу поступања по њима
Индикатори:
Број процедура и контролних листа;
Број контролисаних тржишних инспектора у погледу ажурности;
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Пројекат: 0003-Унапређење институционалног оквира за развој тржишта
роба и услуга
Сврха пројекта:
Омогућити унапређење институционалног и законодавног оквира за развој
тржишта роба и услуга, уз пружање подршке развоју савремених тржишних
институција, као и јачање конкуренције и предузетништва на тржишту
Републике Србије.
Циљеви пројекта:
1. Развијен сектор трговине и услуга у складу са законодавством и
позитивном праксом ЕУ, уз стабилност тржишта и оптимални ниво
либерализације цена.
Индикатори:
Унапређен институционални и законодавни оквир у области трговине и услуга у
складу са позитивном праксом и решењима ЕУ;
Ојачан административни капацитет за предлагање регулативе и мера у области
трговине, е-трговине, цена и услуга.
2. Јачање конкуренције и предузетништва на тржишту Републике Србије
Индикатори:
Степен унапређења предузетништва и конкуренције;
Унапређење аналитичког оквира и расположивост ажурних података за
стратешко и оперативно управљање у трговини и услугама.
Пројекат: 0004-Подршка старим занатима
Сврха пројекта:
Подршка очувању и унапређењу старих заната.
Циљеви пројекта:
1. Актуелне информације о производима и услугама старих заната стално
су доступне домаћим и иностраним потрошачима посредством интернета.
Индикатор:
Портал www.starizanati.gov.rs је функционалан и ажуриран.
2. Повећана доступност производа и услуга старих заната потрошачима у
Србији и традиционални занати представљени на међународним
сајмовима и изложбама
Индикатор:
• Спроведени конкурси за доделу субвенција за развој традиционалних заната.
3. Побољшан економски положај традиционалних занатлија уз повећану
запосленост у овом подсектору
Индикатор:
Примљени извештаји о употреби постицајних средстава и постигнутим
резултатима.
Пројекат: 0005-Имплементација Споразума о стабилизацији и
придруживању ЕУ и почетак преговора о чланству у ЕУ
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Омогућити успешну имплементацију Споразума о стабилизацији и
придруживању (ССП) са Европском унијом (ЕУ), испуњавање обавеза које
проистичу из статуса кандидата за чланство у ЕУ, као и припрема за
аналитички преглед законодавства (Screening) и почетак преговора о чланству.
Циљеви пројекта:
1. Омогућити ефикасну имплементацију ССП у области унутрашње
трговине која је у надлежности Министарства и обавеза преузетих у току
процеса Скрининга и преговора са ЕУ
Индикатори:
Проценат реализације Националног плана за усвајање правних тековина ЕУ
(НПАА) за 2014. годину - број усвојених прописа, број транспонованих
директива;
Број правних прописа ЕУ за које је урађена стручна редакција превода на
српски језик.
2. Успоставити и унапредити међународну сарадњу у области трговине и
услуга
Индикатор:
Обим и квалитет остварене сарадње са партнерским институцијама земаља у
региону, држава чланица ЕУ и институцијама ЕУ;
3. Успешно програмирати и спровести пројекте финансиране из ЕУ
фондова и других извора
Индикатор:
Број припремљених и одобрених пројеката у оквиру ИПА 2014, број
припремљених пројеката финансираних из других извора (Краљевина
Норвешка) као и спровођење пројеката из ИПА 2009, 2010, 2011. и 2012. према
утврђеном плану.
Пројекат: 0006-Изградња и позиционирање Националног бренда у Србији
Сврха пројекта:
Сврха програмске активности Изградња и позиционирање националног бренда
Србије је креирање одрживе институционалне структуре и стварање повољног
економског и друштвеног амбијента за развој снажног бренда Србије, као
кровног бренда који обухвата широк спектар области и богат систем вредности.
Спровођењем низа истраживања и анализа ствара се основа за дефинисање
стратешког оквира за развој националног бренда Србије и креирање ефикасног
система брендинг комуникација са сврхом да се обезбеди повољна позиција
националног бренда на глобалном тржишту и висок степен препознатљивости
Србије. Успостављање снажног и повољно позиционираног бренда Србије
утиче на раст инвестиција, бржи економски развој, унапређење обима и
структуре извоза, виши квалитет производа и услуга, развој предузетништва и
иновација, повољнију позицију домаћих брендова, као и препознатљивост
природних, културних и историјских вредности Србије.
Циљеви пројекта:
1. Високо позициониран национални бренд Србије
Индикатори:
• Сачињени и усвојени стратешки документи за национални бренд Србије.

- 553 • Резултати мериторних домаћих и међународних истраживања у домену
изградње и позиционирања националног бренда Србије.
2. Дефинисан и имплементиран стратешки оквир за национални бренд
Србије
Индикатор:
Резултати мериторних домаћих и међународних истраживања у домену
изградње и позиционирања националног бренда Србије.
Пројекат: 0007-Јачање заштите потрошача
Сврха пројекта:
Ојачати правни и институционални оквир, подићи ниво заштите потрошача и
унапредити систем заштите потрошача.
Циљеви пројекта:
1. Унапређење заштите права и интереса потрошача побољшањем
законодавства
Индикатор:
Број донетих и усклађених прописа из области заштите потрошача у складу са
прописима ЕУ.
2. Даље јачање институционалног оквира заштите потрошача
• Број примљених и ангажованих стручних кадрова;
• Број састанака, семинара и радионица на којима имају учешће представници
МТТ организованих на националном, регионалном и међународном нивоу;
• Број одржаних седница Националног савета за заштиту потрошача.
3. Јачање удружења потрошача и индивидуалних потрошача
Индикатор:
Број изабраних програма удружења потрошача на основу конкурса;
Број представника удружења који су прошли обуку на семинарима и
радионицама организованих на националном, регионалном и међународном
нивоу;
Број решених приговора потрошача.
Пројекат: 0008-Јачање сектора услуга
Сврха пројекта:
Контрибуција Норвешком пројекту за развој сектора услуга у Србији.
Циљеви пројекта:
1. Унапредити административне капацитете за развој сектора услуга вних
капацитета и развој законодавног оквира
Индикатори:
Број обука и радионица;
Број реализованих студијских посета;
2. Унапредити стратешки и законодавни оквир
Индикатори:
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Стручна основа за израду Нацрта закона о услугама.
Пројекат: 0009-Спровођење права интелектуалне својине
Сврха пројекта:
Унапређење пословног окружења, конкуренције и заштите потрошача.
Циљеви пројекта:
1. Унапређење ефикасних административних процедура за повлачење,
складиштење и уништавање кривотворених и пиратских производа
Индикатори:
Број уведених процедура;
Број контрола у којима су примењене нове процедуре;
Број/количина уништених кривотворених и пиратских производа по новим
процедурама.
2. Унапредити сарадњу органа надлежних за спровођење права
Индикатори:
Број реализованих обука/радионица;
Број обучених инспектора.
3. Имплементација информационог система као подршка спровођењу
права интелектуалне својине према методологији европске опсерваторије
Индикатори:
Информациони систем похрањен подацима и статистиком у складу са
јединственом методологијом;
Број тржишних инспектора који користе информациони систем.
Функција: 460 - Комуникације
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
обавља послове државне управе који се односе на: област телекомуникација,
односно електорнских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и
безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја,
инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских
комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке
контроле; међународне послове у области електронских комуникација и
поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области
електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога
плана намене радио-фрекфенцијских опсега и доношења плана расподеле
радио фрекфенција; одлучивање о условима за издавање појединачних
дозвола за коришћење радио – фреквенција; утврђивање списка основних
услуга електронских комуникација (универзални сервис) који треба да пруже
оператори, као и друге послове одређене законом. Такође, обавља послове
државне управе који се односе на: утврђивање политике и стратегије развоја
информационог друштва; примену закона, других прописа, стандарда и мера у
области електронског пословања; мере за подстицање истраживања и развоја у
области информационог друштва; развоју и унапређење академске, односно
образовне и научноистраживачке рачунарске мреже; координацију у изради
стратешко-развојних докумената на нивоу Републике Србије; заштиту података

- 555 и информациону безбедност, међународне послове у области информационог
друштва, као и друге послове одређене законом.
ЦИЉЕВИ:
• Прелазак са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма у
Републици Србији до јуна 2015. године;
• Развијање широкопојасних мрежа и сервиса и омогућавање протока од
најмање 30 Mb/s за 50% становништва;
• Формирање и развој националне мреже електронских комуникација као
отворене мреже отворених сервиса засноване на IP технологији;
• Унапређена примена ИКТ и електронског пословања у јавном сектору,
привреди и свакодневном животу грађана;
• Унапређена конкурентност и даља либерализација тржишта у областу
трговине и услуга, електронских комуникација, информационог друштва и
поштанског саобраћаја;
• Успостављена и унапређена међународна сарадња у области електронских
комуникација, информационог друштва и поштанског саобраћаја.
Средства, осим средстава за расходе за запослене у 2014. години,
опредељују се и за текуће издатке, и то:
421 - највећи износ средстава обезбеђује се за трошкове фиксне и
мобилне телефоније, трошкове платног промета, за одвоз отпада, чишћење,
редовно одржавање и остале комуналне услуге.
423 - највећи износ средстава опредељује се за услуге одржавања и
унапређења софтвера, одржавања рачунара и рачунарске опреме, одржавање
и системску подршку ИТ опреме и сервиса, успостављање националне TSL
листе издаваоца квалификованих електронских сертификата, унапређење
сервиса еУправе, имплементацију електронских услуга и додатних
функционалности на порталу еУправе, услуге одржавања инфраструктуре у
сервер сали, развој информационог система за подршку рада инспекција,
дораду система књиговодственог програма и остале компјутерске услуге,
такође средства ће се користити за услуге анализе и пројектовања за потребе
подршке развоју широкопојасних мрежа са циљем обезбеђивања приступа
Интернету становништву у руралним и слабије економски развијеним
подручјима, консултантске
услуге,
анализу државне комуникационе
инфраструктуре и дефинисање модела консолидације у државну
комуникациону мрежу, израду акта о процени ризика у министарству, уговоре о
делу за потребе Министарства, као и за организацију конференција и других
догађаја везаних за програме Европске уније у области ICT, организовање
форума Интернет дијалог Србије, организацију конференција са циљем
унапређења коришћења портала еУправа, организовање догађаја везаних за
ITU, и других скупова.
424 - средства ове апропријације намењена су за програме промоције
коришћење ИКТ у образовању, Дигитални час 4, као и за пренос средстава за
рад и пословање Информационо-комуникационе установа „Академска мрежа
Републике Србије - АМРЕС”.
451 - средства субвенције ће се за наставак капиталног пројекта,
„Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала”
425 - средства су намењена за за текуће поправке и одржавање зграде
и просторија које је Министарство добило на коришћење, а у циљу стварања
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426 - средства за канцеларијски материјал, материјал за образовање и
усавршавање запослених (часописи, билтени), као и за материјал за саобраћај
(бензин);
462 - планирана средства намењена су за плаћање контрибуција за
чланства Министарства - Светски поштански савез (UPU), Конвенција о
оснивању Европске канцеларије за комуникације (ЕСО), Европска конференција
поштанских и телекомуникационих администрација (СЕРТ), Међународна унија
за телекомуникације (ITU).
463 - средства опредељена на овој апропријацији су намењена
органима АП Војводина за зараде инспектора за електронске комуникације, а у
вези са повереним пословима које Покрајина врши у складу са Законом о
електронским комуникацијама.
481 - средства ове апропријације опредељена су за подршку
активностима које су усмерене ка развоју електронских комуникација и
информационог друштва. Министарство ће на основу јавних конкурса
додељивати средства за пројекте невладиних организација који доприносе
развоју електронских комуникација и информационог друштва.
482 - Порези, обавезне таксе и казне, средства су неопходна су за
регистрацију службених возила;
483 - средства су намењена за новчане казне и пенале по решењу
судова.
511 - Новчана средстава на овој позицији намењена су за капитални
пројекат Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ
сигнала. Овај пројекат се спроводи због преласка на нову технологију у
емитовању ТВ сигнала и међународне обавезе коју је Република Србија
преузела. Влада Републике Србије је Закључком 05 Бр. 345-6483/2011-01 од 25.
августа 2011. године, усвојила Програм реализације дигитализације
радиодифузије и задужила тада надлежно Министарство културе,
информисања и информационог друштва да, у сарадњи са Јавним предузећем
„Емисиона техника и везе” спроведе одређене активности на санацији,
реконструкцији и модернизацији постојећих, као и и изградњу нових система за
емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала. У складу с тим,
потписан је Уговор о набавци радова - изградња и пројектовање
инфраструктуре система за емитовање и дистрибуцију дигиталног
телевизијског сигнала на територији Репубике Србије број 44-02-43/8/2011-06
од 17.октобра 2011. године, којим су обухваћени радови на изградњи
инфраструктуре на 25 магистралних локација. Предметне локације су биле у
веома лошем стању, тако да је емитовање дигиталног сигнала без
реконструкције и изградње инфраструктуре било немогуће. До кашњења у
реализацији Уговора је дошло због више објективних околности које су
заустављале наставак радова - неповољни временски услови, кашњења у
добијању дозвола за изградњу за објекте на локацијама, процедурални
проблеми везани за мишљење Државне ревизорске институције. Због
наведеног реализација Уговора ће бити настављена и у 2014. години.
Процењена вредност преосталих радова који ће бити завршени током наредне
грађевинске сезоне износи 210 милиона динара. Поред средстава за
реализације свих уговорених радова, на овој економској класификацији,
планирана су и додатна средства у износу од 210 милиона динара за додатне
радове, како би се омогућило да све магистралне локације биду спремне за
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дигитално емитовање у Републици Србији” која је делом испоручена, а делом
ће тек бити сукцесивно примана до 1. јуна 2014. године. Без комплетирања
магистралних локација и инсталације опреме, неће бити могућ почетак
преласка на дигитално емитовање, који мора да отпочне од јесени 2014.
512 - Набавка додатне рачунарске опреме (рачунари, штампачи,
лаптопови) за потребе рада Министарства је неопходна услед застаревања
постојеће опреме и потребе за њеним занављањем. Планирана средства ће се
користити и за опрему потребну за успостављање националне TSL листе
издаваоца квалификованих електронских сертификата.Средства на овој
апропријацији су неопходна и за набавку административне опреме неопходне
за имплементација електронских услуга и додатних функционалности на
порталу еУправа. Планирана су средства за набавку сервера, серверске
опреме и опреме за складиштење података, која је неопходна за
имплементацију електронског полагање возачких испита и аутоматизацију рада
инспекцијских служби, као и за набавку административне опреме за потребе
развоја информационих система других државних органа.
515 - средства ове апропријације ће се користити за унапређење и
развој Портала еУправа и имплементацију сервиса на порталу, развој
информационих система.
Функција: 490 - Економски послови некласификовани на другом
месту
У складу са одредбама Закона о министарствима, Министарство
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, обавља послове државне
управе који се односе на:
• Унапређење економских послова са иностранством предлагање и спровођење
мера у области економских односа са иностранством;
• Праћење међународних економских односа мултилатералне, регионалне и
билатералне сарадње са другим државама и организацијама и њихов развој;
• Учествовање у закључивању, потврђивању и примени међународних
економских и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим
законом;
• Предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих
комисија и комитета за билатерану економску сарадњу, слободну трговину и
координацију рада органа и организација државне управе у вези с њиховим
радом;
• Креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске
политике укључујући мере заштите у спољној трговини;
• Хармонизацију спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и
Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и
организација и њихову имплементацију;
• Промет роба, услуга и права индустријске својине; посебне облике
спољнотрговинског пословања;
• Спољну трговину и унапређење система извозно увозне контроле наоружања,
војне опреме и робе двостуке намене (контролисане робе), у сагласност
Министарства одбране;
• Закључивање и праћење међународних трговинских уговора и споразума;
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правом Европске уније;
• Преговарање ради закључивања билатералних споразума о подстицању и
заштити улагања и припрему закона о њиховом потврђивању;
• Унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње;
• Праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским
организацијама и агенцијама ОУН;
• Припрему учешћа представника РС на међународним конференцијама,
односно преговорима за закључивање међународних економских и трговинских
уговора из делокруга министарства одређеног овим законом;
• Делегирање дипломата задужених за економску сарадњу у дипломатско
конзуларна представништва РС, као и друге послове одређене законом.
За финансирање редовне активности, средства се опредељују осим за
расходе за запослене, сталне трошкове и за дотације међународним
организацијама за плаћање чланарине међународним организацијама.
ГЛАВА 32.1 - УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ
Управа за дигиталну агенду, као орган управе у саставу Министарства
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља стручне послове и
послове државне управе који се односе на:
• спровођење стратегија у области информационог друштва и електронских
комуникација; примену информационо-комуникационих технологија;
• пружање информационих услуга; истраживање и развој у области
информационог друштва и електронских комуникација;
• развој и функционисање информационо - комуникационе инфраструктуре,
унапређење, развој и функиционисање информационих система државних
органа, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби;
• примену и коришћење интернета у раду државних органа, територијалне
аутономије, локалне самоуправе и јавних служби;
• развој и примену стандарда у увођењу информационо – комуникационих
технологија у државним органима, органима територијалне аутономије, локалне
самоуправе и јавним службама;
• стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из средстава
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне
помоћи у области информационог друштва и електронских комуникација, као и
друге послове одређене законом.
У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне
делатности Управе, поред средстава која су опредељена за расходе за
запослене, највећи износ се опредељује у оквиру економске класификације 424,
којом су планирана средства за унапређење софтверске инфраструктуре за
подизање општег нивоа софистицираности електронске управе и за
реализацију интегрисаних електронских услуга за све групе корисника, уз
имплементацију управљања електронским идентитетом, коришћење
електронског потписа, електронског временског жига, електронског плаћања,
унапређење стандардизације у области коришћења ИКТ у јавној управи у циљу
подршке за аутоматизовану размену података и услуга, интероперабилног
функционисања система јавне управе. Ови стандарди ће дефинисати
методологију развоја и обезбедити имплементацију решења за ефикасно
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знања и вештина за реализацију електронске управе.
РАЗДЕО 33 - БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Рад Безбедоносно-информативне агенције утврђен је Законом о
Безбедоносно-информативној агенцији.
Агенција обавља послове који се односе на заштиту безбедности
Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на
подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије,
истраживање, прикупљање, обраду и процену безбедносно-обавештајних
података и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије и
информисање надлежних државних органа о тим подацима, као и друге
послове одређене законом.
У структури планираних средстава за ово министарство, највећи део
чине средства планирана за расходе за запослене (група конта 41).
У оквиру групе конта 42 која се односе на расходе за коришћење роба
и услуга, највећи део чине: трошкови материјала (економска класификација
426) који се односе на административни материјал, материјал за образовање и
усавршавање запослених, материјал за саобраћај – за набавку горива, мазива,
антифриза за возила и набавку специјалних материјала и резервних делова за
потребе оперативне технике и везе, заштитних материјала, материјала за
потребе криминалистичких вештачења и анализа и др.
Средства за текуће поправке и одржавање (економска класификација
425), планирана су за: зидарске, столарске, молерске, радове на крову, радове
на водоводу и канализацији, централно грејање, електричне инсталације,
радове на комуникацијским инсталацијама, остале услуге и материјал за текуће
поправке и одржавање зграда и текуће поправке и одржавање осталих објеката
Агенције, као и за одржавање возила, рачунарске, комуникационе и друге
опреме за потребе Агенције.
Средства за специјализоване услуге (економска класификација 424),
планирана су за трошкове специјализованих услуга за потребе Агенције.
Капитални пројекат - Aдаптација балистичког тунела
Опис пројекта:
Средства на економској класификацији 5113 планирана су у износу од
103.096.000 динара. Објекат је изграђен 1982. године и намењен је за
балистичка испитивања. Хидроизолација тунела, унутрашње облоге, машинске
и електроинсталације су дотрајале, а опрема за испитивања дотрајала и
застарела. Безбедност лица која раде у објекту је угрожена са становишта
микроклиматских услова, а повећана влажност неповољно утиче на балистичка
тестирања и испитивања. За услуге стручног надзора у оквиру овог капиталног
пројекта на економској класификацији 5114 планирана су средства у износу од
2.104.000 динара.
Циљ пројекта: адаптацијом балистичког тунела створиће се услови за
савремена испитивања.
Капитални пројекат - Набавка специјалне опреме
Опис пројекта:
На економској класификацији 5122, планирана су средства за капитални
пројекат у износу од 64.250.000 динара за набавку специјалне опреме.
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опреме за потребе Агенције планирана су средства на економској
класификацији 5128.
За набавку лиценцираних софтвера, који ће бити подршка развојним
алатима намењеним за усавршавање интегралног информационог система
Агенције и подршка системима за Законом овлашћени надзор телекомуникација
средства су планирана на економској класификацији 5151.
РАЗДЕО 33.1 - УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ
Академија за националну безбедност основана је Одлуком Владе
Републике Србије, а на основу Закона о високом образовању за обављање
делатности високог образовања и развој научно – истраживачког и стручног
рада у области националне безбедности, у оквиру интердисциплинарних
образовно–научних поља друштвено–хуманистичких, природно-математичких и
техничко-технолошких наука.
Средства планирана за Академију нејвећим делом се односе на
расходе за запослене - група конта 41.
На групи конта 42 највећи износ средстава планиран је за: трошкове
матријала, економска класификација 426, за административни материјал,
материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за опрему и
др; на економској класификацији 421, планирана су средства за енергетске и
комуналне услуге, услуге комуникација, осигурање. Средства за текуће
поправке и одржавање – економска класификација 425, планирана су за
зидарске, столарске, молерске, радове на крову, радове на водоводу и
канализацији, централно грејање, електричне инсталације, радове на
комуникацијским инсталацијама и остале услуге и материјал за текуће поправке
зграде, за одржавање возила, рачунарске, комуникационе и друге опреме.
На економској класификацији 512, средства су планирана за набавку
опреме за саобраћај, набавку канцеларијске, рачунарске, комуникационе,
електронске, фотографске опреме и др.
Средства на економској класификацији 5151, планирана су за набавку
софтвера и софтверских лиценци.
РАЗДЕО 34 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
Законом о министарствима, као посебна организација, образован
је Републички секретаријат за законодавство, која, у складу са законом, обавља
стручне послове који се односе на: изграђивање, праћење и унапређење
правног система; обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у
правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој
нормативно-техничкој и језичкој ваљаности; надзор над објављивањем и
старање о објављивању прописа и других аката Владе, министарстава и других
органа и организација за које је то законом одређено, као и друге послове
одређене законом.
Осим тога, Секретаријат припрема прописе који се односе на: државне
симболе, службену употребу језика и писама, организацију и начин рада Владе
и друге прописе који не спадају у делокруг министарстава.
Секретаријат активно учествује у раду свих министарстава и посебних
организација, у свим фазама припреме прописа, до утврђивања предлога акта
(радне верзије, преднацрти, нацрти закона, уредбе, одлуке, правилници,
упутства, закључци, уговори, споразуми, иницијативе за оцену уставности и
законитости аката, амандмани и др.).
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Републички завод за статистику организује и врши следеће послове:
студијско-аналитичке,
нормативно-правне,
управне,
информатичке,
статистичко-евиденционе, финансијско-материјалне, документа-ционе, стручно
оперативне, канцеларијске послове, припрема и предлаже републичке законе
у статистици; учествује у припреми и других републичких закона и прописа у
делу у коме је предвиђено коришћење статистичких података; припрема и
предлаже програм статистичких истраживања од општег интереса за
Републику;
обрачунава
статистичке
показатеље
користећи
изворе
података,припрема и доноси јединствене статистичке стандарде (термина,
шифарника, номенклатура, класификација, дефиниција и идентификација) у
Републици; израђује и унапређује методологију статистичких истраживања;
прати развој званичне статистике у другим земљама или асоцијацијама земаља
из свог делокруга и врши одговарајућу хармонизацију; врши припрему и штампа
инструменте за извршење статистичких истраживања (обрасце, упутства,
адресаре, обрадне табеле и др.);организује и спроводи статистичка
истраживања од општег интереса за Републику; утврђује и врши дисеминацију
података и разноврсне статистичке публикације; комуницира са јавношћу ради
стицања поверења, подизања статистичке културе и задовољавања потреба за
статистичким подацима и информацијама; уводи и води статистичке регистре;
развија
методологију,
технологију
и
организацију
информационокомуникативних система у статистици; води статистичке базе података;
предузима мере за обезбеђење и заштиту података и информационог система;
развија и одржава статистички пословни регистар; у управном поступку доноси
решење о разврставању предузећа и установа према делатностима из
Класификације делатности; врши обраду резултата избора на републичком
нивоу; сарађује и стручно координира рад републичких органа и организација
овлашћених за вршење статистичких истраживања у погледу развоја
статистичког система, програма статистичких истраживања, примене
јединствених методолошких решења, статистичких стандарда, вођења каталога
и метабаза података, формирање вишенаменских база података, статистичка
информациона обука кадрова и др.; даје стручно мишљење на акте којима се
прописује увођење и вођење евиденција и регистара, појединих истраживања
оним органима и установама на територији Републике, која су за таква
истраживања овлашћена; врши обуку корисника статистичког информационог
система Републике; користећи повремене слободне капацитете свог рачунара
врши статистичке и друге обраде података за остале кориснике – првенствено
за потребе републичких органа и организација; у оквиру своје основне
делатности Завод врши и друге послове утврђене законом, другим прописима
или актима Народне скупштине Републике Србије и Владе Републике Србије.
Средства за сталне трошкове (економска класификација 421),
намењена су за плаћање енергетских и комуналних услуга, услуга
комуникација, трошкове осигурања и трошкове закупа пословног простора у
Ваљеву, Нишу и Краљеву.
Средства за трошкове путовања на економска класификација 422,
планирана су за трошкове службених путовања у земљи (односе се на редовне
стручне састанке за начелнике и запослене из подручних одељења и Сектора у
Војводини); ту су обухваћени и трошкови службених путовања у иностранство
која су неопходна јер је у току процес придруживања, где је наша земља као
потенцијални кандидат, највећи део трошкова (али не све) могуће је покрити из
донација - IPA, Sida, TAIEX, OECD, EFTA, World Bank, билатералих и других
пројеката. Завод има представнике на међународним састанцима на којима је
био репрезентован у претходној годиниса 267 представника. Завод мора
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UNECE, итд. Завод има потребе да његови запослени присуствују састанцима
чијe су главне теме предстојећи пописи планирани за текућу годину. Надаље
планирани су састанаци у организацији Статистичке Комисије УН, Економске
комисије за Европу, ILO, World bank, OECD, где је неопходно присуствовати, те
се показује јасна намера да се Србија значајно укључи у најбитнија заседања и
процесе који се одвијају у свету званичне статистике.
Средства за услуге по уговору (економска класификација 423),
намењена су за: компјутерске услуге (одржавање централног процесора у
рачунском центру); услуге образовања и усавршавања запослених (односе се
на плаћање стручних испита, посете семинарима и разним обукама); услуге
информисања (за објављивање огласа у дневним новинама и у „Службеном
гласнику РС” приликом расписивања тендера, за услуге штампања публикација
као и за услуге клипинга); стручне услуге (планирана средства се односе на
услуге везане за припрему штампања публикација као што су пластификација,
филмови за корице, исечци из штампе); трошкови осталих услуга по уговору
односе се на обавезе према агенцијама за чишћење у Зрењанину и Краљеву (
МХГ и Телус), обавезе по основу уговора за услуге чишћења у Београду и
подручним одељењима, као и на уговорне обавезе за курире и услуге доставе
по подручним одељењима. Планирана су и средства за адвокатске услуге која
су неопходна јер долази до покретања већег броја прекршајних поступака
против физичких и правних лица која нису учествовала у пописима које је
спроводио Завод или нису достављени тражени подаци, а планирана су и
средства ради стручне помоћи и заступања у нарочито сложеним судским
предметима.
Средства за специјализоване услуге (економска класификација 424)
планирана су за: Анкету о потрошњи домаћинствапутем које ће се прикупити
подаци о приходима, расходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о
основним елементима личне потрошње. Поред тога, анкетом ће се прикупити и
подаци о неким важнијим показатељима животног стандарда (услови
становања, снабдевеност трајним потрошним добрима и др.), као и основни
подаци о демографским, економским и социолошким карактеристикама
домаћинстава; Анкету о радној снази која се спроводи од 1995. године као
редовно годишње истраживање. Од 2008. године ово истраживање се спроводи
два пута годишње, у априлу и октобру сваке године; Анкету о броју стоке (ПО512) где се прикупљају подаци о броју и промету стоке, по врстама и
категоријама, броју кошница пчела, производњи млека, вуне, јаја и меда;
Анкету о површинама и засадима која се врши на крају пролећне сетве а то је
годишње истраживање на узорку, које се по први пут спроводи у 2014. години.
Овом анкетом прикупиће се подаци о пољопривредним површинама по
категорији коришћења, засејаним површинама на крају пролећне сетве,
процени приноса раних усева и раног воћа.Због уштеде финансијских
средстава, у исто време и на истом узорку спровешће се и Анкета о броју
свиња. Надаље треба истаћи да ће се вршити и тромесечно статистичко
истраживање трговине на мало (ТРГ-16, привредна друштва) Овим
истраживањем ће се сваког тромесечја снимати на узорку од око 2000
извештајних јединица (привредна друштва) укупан промет у трговини на мало,
промет по начину плаћања, промет по робним групама, промет по месецима,
обрачунати ПДВ, износ залиха и број продавница. Исплата анкетара вршиће се
четира пута годишње у: фебруару, мају, августу и новембру. Надаље се
планира и тромесечно статистичко истраживање трговине на велико (ТРГ-16КВ,
привредна друштва) Овим истраживањем ће се сваког тромесечја снимати на
узорку од око 2000 извештајних јединица (предузећа) укупан промет у трговини
на велико, промет по месецима, промет по врстама купаца, промет по робним
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се тромесечна статистичка истраживања статистике угоститељства (УГ-11, УГ11П).Овим истраживањима ће се сваког тромесечја снимати на узорку од око
2000 изабраних привредних друштава и радњи (угоститељски објекти који
пружају услуге исхране и пића) укупан промет у угоститељству, промет по
регионима, промет по месецима, износ ПДВ, као и промет најважнијих
производа и услуга. Вршиће се и Анкета о приходима и условима живота
(СИЛК), путем које се добијају подаци о дохотку и животном стандарду као и
индикатори сиромаштва и социјалне инклузије су веома тражени, како од
стране академске заједнице тако и од стране доносиоца одлука. Истраживање
о дохотку и условима живота се базира на националним репрезентативним
узорцима. Планираним средствима обухваћена су и средства за контролу
спровођења наведених анкета.
Попис становништва, домаћинстава и станова предтавља
најкомплексније, најобимније и најскупље истраживањњ и то не само у
статистичком ситему. Према резолуцији УН (ЕКОСОК) свака држава чланица
УН има обавезу да најмање једанпут у 10 година спроведе попис. Попис
становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији спроведен је
1-15. октобра 2011. године.
Пописне активности у 2014. годину се односе на: припрему и
публикације 8 књига коначних резултата пописа за становништво и
домаћинства. на тај начин забшили би објавњивањем обавезно сета података
утврђених једниственим програмом обраде, такође израда специјалних
публикација/аналитичких студија (7 студија о осетљивим категоријама
становништва).
Средства за текуће поправке и одржавање (економска класификација
425), планирана су за поправке и одржавање зграда и објеката (зидарске,
столарске и радове на електричним инсталацијама) и поправке и одржавање
опреме (механичке поправке возила, електронске опреме – сервис рачунара,
уградне опреме, текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност –
противпожарне опреме, као и одржавање службених просторија у Београду и
подручним одељењима).
Средства планирана за материјал (економска класификација 426),
односе се на канцеларијски материјал (највећи део средстава); материјал за
образовање и усавршавање запослених (за стручну литературу за рачунарски
центар, за финансије и правну службу, а по потреби и за друге стручне службе
у Заводу. Сваке године плаћа се годишња претплата за „Службени гласник РС”,
„Привредни саветник”, „ИПЦ Жута књига”, ЈИСА, Параграф итд); материјал за
саобраћај (највећи део средстава односи се на бензин, Завод располаже са
укупно 20 аутомобила у Београду, подручним одељењима и Сектору АП
Војводина). Аутомобили се користе у службене сврхе за обилазак терена као и
приликом контроле спровођења анкета односи се на потрошњу папира,
штампарских боја, плоча, тонера, коверата свих величина.
Средства за дотације међународним организацијама (економска
класификација 462), планирана су за кофинансирање ИПА 2011 Вишекориснички програм статистичке сарадње, који обухвата Хрватску,
Исланд, Македонију, Србију и Турску као кориснике. Такође су планирана
средства за ИПА 2012 – Бишекориснички програм који се по уговору започиње
јануара 2014. године и траје 24 месеца. У оквиру овог конта планирана су и
средства за спровођење истраживања о пословној клими и потрошњи (Business
and Consumer Surveys – BCS) које истраживање спроводе све чланице ЕУ а
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у оквиру Директората ЕУ за економију и финансије.
Средства планирана за порезе, обавезне таксе и казне (економска
класификација 482), односе се на трошкове везане за регистрацију аутомобила
у дирекцији Завода као и за аутомобиле у подручним одељењима, као и
плаћање ПДВ-а који је Завод обавезан да плати по основу прихода у 2014.
години.
Средства за машине и опрему (економска класификација 512),
планирана су за замену дотрајале опреме ( штампачи и сервери).
Средства планирана за набавку нематеријалне имовине (економска
класификација 515), планирана су за компјутерски софтвер због преласка на
нови јca Host централни систем.
РАЗДЕО 36 - РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Републички хидрометеоролошки завод обавља стручне послове који
се односе на: метеоролошки, метеоролошко-радарски, агрометеоролошки и
хидролошки осматрачки и аналитичко-прогностички систем; праћење,
анализирање и прогнозирање стања и промена времена, климе и вода,
укључујући квалитет ваздуха и вода; истраживање процеса у атмосфери и
хидросфери и развој метода и модела за прогнозу времена, климе и вода, као и
друге послове одређене законом.
На групи конта 42 планирана су средства за сталне трошкове (421), и
то за трошкове енергетских услуга (потрошња електричне енергије за зграду у
Београду, 4 метеоролошке опсерваторије, 28 метеоролошких станица, 5
реонских хидролошких станица), комуналних услуга (услуге водовода,
канализације, дератизације и димничарске услуге), услуга комуникација, услуга
платног промета и осигурања имовине и лица.
Средства за трошкове путовања (економска класификација 422),
планирана су за путовања у земљи и иностранству, где су због природе посла у
заводу запослени често на терену ради метеоролошких, хидролошких и
хидрометеоролошких мерења, а учествују и на међународним стручним
скуповима ради испуњења обавеза према ратификованим међународним
посразумима, као и због чланства у међународним оранизцаијама као што су,
СМО, ЕЦСПВ; ЕУМЕТНЕТ, ИПСС И ВЦРП, као и ради реализације пројеката
који се финансирају из ИПА фондова (ORIENTGATE, SEERISK I DRIM-SRB-HU).
Средства за услуге по уговору (економска класификација 423),
планирана су за: административно - компјутерске услуге (израда и обрада
различитих софтверских решења за одржавање система материјално
финансијског пословања, израда и редизајн презентације Завода и инсталација
на WEB), услуге образовања и усавршавања запослених (које подразумевају
котизације за семинаре и стручна саветовања, стручне испите и остале издатке
за стручно образовање), услуге информисања (објављивања тендера и
информативних огласа, услуге штампања трака, дневника ГМС, климатолошких
и хидролошких станица), остале стручне услуге (ангажовање сарадника за
пружање експертских услуга у извршавању обавеза везаних за међународну
сарадњу из области метеорлогије и хидрологије); и остале опште услуге које
подразумевају физичко - техничко обезбеђење, хигијенско одржавање и
шпедитерске услуге.
Средства за специјализоване услуге (економска класификација 424),
планирана су за медицинске услуге (пре почетка противградне сезоне обавезан
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запослених радника), услуге одржавања природних површина, услуге очувања
животне средине, науке, геодетске услуге, и остале специјализоване услуге
(услуге прегледа, мерења и поправки громобранских инсталација, услуге
провере, контроле и сервисирања апарата противградне заштите, превентивно
и периодично испитивање услова радне средине и израда аката о процени
ризика).
Средства за текуће поправке и одржавање (економска класификација
425), планирана су за одржавање зграда и објеката и то: столарске, зидарске,
молерске, радове на крову, водоводу и канализацији, централном грејању,
електро и комуникацијској инсталацији; текуће поправке и одржавање опреме
која је распоређена на целој територији Републике Србије и подразумева
поправке и набавку резервних делова, текуће одржавање и поправку опреме за
саобраћај, као и поправку и одржавање возила; текуће поправке и одржавање
административне опреме; одржавање лабораторијске и опреме за заштиту и
очување животне средине.
На економској класификацији 425, планиране су поправке и одржавање
радара, метеоролошких и хидролошких станица, поправке и одржавање возила,
радних чамаца и ванбротских мотора, одржавање рачунарске опреме, агрегата,
лифтова, клима уређаја, вакум пумпи, телефонске централе и остала
одржавања.
Средства за материјал (економска класификација 426), планирана су
за: административни материјал (за набавку канцеларијског материјала, папира,
тонера, регистратора и осталог канцеларијског материјала), за набавку
заштитнних средстава за државне службенике који раде у лабораторијама или
прикупљају узорке на терену; материјал за образовање и усавршавање;
материјал за саобраћај (за набавку горива, мазива и осталог материјала за 33
возила Завода); материјал за очување животне средине (подразумева набавку
материјала за метеоролошка мерења); материјал за одржавање хигијене,
материјал за посебне намене (за набавку резервних делова за радаре,
аутоматске метеоролошке и хидролошке станице, батерије за напајање
уређаја, набавка алата, набавка електроматеријала).
Средства за дотације међународним организацијама (економска
класификација 462), намењена су за финансијске обавезе по основу
контрибуција по основу чланства према међународним организацијама,
телима и по протоколима у којима Завод остварује међународно правни
субјективитет Републике Србије.
Средства за порезе,обавезне таксе и казне (економска класификација
482), односе се на трошкове везане за регистрацију возила и на плаћања
обавезних такси Завода.
Средства за зграде и грађевинске објекте (економска класификација
511), планирана су за: реконструкцију објеката (Копаоник, Сјеница и Крушевац);
капитално одржавање зграда (ХРС Пожаревац, ГХЦ Бели Брод и Пријепоље);
капитално одржавање објеката (сређивање wind тунела и метеоролошке
лабораторије према захтевима акредитације); пројектно планирање (потребно
је израдити пројекте за „Систем за непрекидно напајање електричном енергијом
Главних метеоролошких станица у Србији”, „Пројекат за изградњу објекта ГМС
и ХРС Ваљево”, „Пројекат оптимализације електро-инсталација у пословној
згради РХМЗ-а и израда премера и предрачуна за текуће поправке и
одржавање објеката Завода).
Средстава за набавку машина и опреме, (економска класификација
512), планирана су за: опрему за саобраћај (набавка шест возила, једног
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мотора снаге до 10 КС за извршење мерења на пловним рекама веће величине
у тежим временским и хидролошким условима); комуникациону опрему
(набавка опреме за озвучење конференцијске сале, модернизација рачунарског
система високих перформанси, модернизација телекомуникационе
инфраструктуре за потребе метеорологије, међународне и домаће размене
метеоролошких података); рачунарску опрему (набавка рачунарске опреме за
инсталацију софтверског система за мониторинг, дисеминацију података и
оперативан рад нумеричких модела свих размера коришћењем software
ECMWF-a EcFlow); административну и канцеларијску опрему; опрему за
заштиту животне средине (за висинска метеоролошка мерења, а то су
радиосонде, метеоролошки балони и водоник за пуњење балона); набавку
лабораторијске опреме (за лабораторије за баждарење инструмената), као и за
приземно мерење метеоролошких параметара.
Средства за нематеријалну имовину (економска класификација 515),
планирана је набавка софтвера за комуникацију, стандардизацију и
консолидацију са новим системом Светске Метеоролошке Организације,
Светским информационим ситемом као и софтвера за визуелизацију
прогностичких података и продуката у циљу повезивања са постојећим МСС
системом, услуге техничке подршке за ORACLE базу података, Услуге техничке
подршке за WISKI базу података, као и набавку лиценци за антивирусни
софтвер и лиценци за потребе имплементације документ менаџмента (интерни
портал).
РАЗДЕО 37 - РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Републички геодетски завод обавља стручне послове и послове
државне управе који се односе на: државни премер и катастар и упис права на
непокретностима и њихову обнову и одржавање; израду основне државне
карте; одржавање регистра просторних јединица; утврђивање кућних бројева,
означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и
тргова; вођење регистра кућних бројева, улица и тргова; бонитирање
земљишта; утврђивање катастарског прихода; уређење земљишта путем
комасације; повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и
картографских података са суседним државама; израду и развој геодетског
информационог система; вођење архива техничке документације државног
премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом.
Републички геодетски завод обавља стручне послове из области
геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и
временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља
земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока;
праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и
израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских
таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање
одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље,
утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање
одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја
магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу;
проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање,
одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним
станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим
локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације
инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.
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грађевинарства и урбанизма.
У структури предложених расхода за овог корисника највећи део
односи се на расходе за запослене који обухватају плате и додатке запослених,
социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања
запосленима, накнаде трошкова за запослене и награде и остале посебне
расходе.
Средства за трошкове платног промета, енергетске, комуналне и
услуге комуникација, трошкове осигурања и закупа планирана су на економској
класификацији 421.
Средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
планирана су на економској класификацији 422.
На eкономској класификацији 423, планирана су средства за
административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања
запослених, услуге информисања, стручне услуге (комерцијални уговор са
Републиком Француском за импементацију ИГИС пројекта), репрезентацију и
уговоре о делу за 662 службеника ангажована у службама за катастар
непокретности на административним пословима ажурирања документације
преузете из земљишно-књижних судова.
На економској класификацији 424, планирана
медицинске, геодетске и остале специјализоване услуге.

су

средства

за

Средства на економској класификацији 425, планирана су за
дислоцирање службе катастра из 27. марта (централизована служба) по
општинама у циљу ефикаснијег обављања катастарских послова, за
одржавање рачунарске и биротехничке опреме (рачунари, штампачи, копири,
скенери, плотери и друга геодетски мерни инструменти) у 164 службе за
катастар непокретности и за одржавање аутомобила.
На економској класисфикацији 426, планирана су средства за
административни материјал за извештаје које службе за катастар
непокретности издају странкама (државним, правним и физичким лицима) при
обављању основне делатности, затим за стручну литературу и претплату на
стручну периодику, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене
просторија и за набавку потрошног материјала.
На економској класификацији 511, планирана су средства
адаптацију зграде за потребе формирања новог дигиталног архива.

за

На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
нових сервера за прихватање и одржавање геопросторних података и за
набавку уградне опреме у служби катастра непокретности.
Средства на економској класификацији 515, планирана су за лиценце
које се обнављају сваке године, куповину програмске основе за израду
корисничких програма за потребе рада и развоја катастра непокретности,
адресног регистра, основних геодетских радова и геомагнетских мерења и за
обезбеђење нових лиценци програмске основе која се повремено у
технолошком смислу мења.
РАЗДЕО 38 - РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Према Закону о Републичком сеизмолошком заводу, у Заводу се
обављају послови који се односе на: систематско регистровање, прикупљање,
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индуковани земљотреси, експлозије и горски удари), прогнозирање њиховог
утицаја на земљиште, воде, водотоке и објекте; пројектовање и одржавање
мреже сеизмолошких станица и израда сеизмолошких карата (епицентара,
сеизмичког хазарда, ризика, максимално догођених интензитета); учешће у
изради прописа за изградњу у сеизмичким подручјима, као и за сеизмичко
осматрање капиталних објеката код којих земљотреси могу изазвати
катастрофалне последице; учешће у изради перспективног и годишњег плана
сеизмолошких истраживања од интереса за Републику и учешће у извршавању
тих планова и изради предлога за просторно и урбанистичко планирање, као и
учешће у изради и усавршавању прописа за сеизмичко пројектовање; израду
предлога за планирање и организацију система цивилне заштите, код израде
планова за заштиту од земљотреса и мера за отклањање последица и вођење
одговарајуће сеизмолошке документације, њено архивирање и чување;
објављивање прикупљених података о сеизмичким и сеизмотектонским
појавама, учествовање у међународној размени сеизмолошких података и
сарадња на регионалним сеизмолошким пројектима од интереса за Републику
и друге послове у складу са законом.
У структури предложених расхода за овог корисника највећи део
односи се на расходе за запослене који обухватају плате и додатке запослених,
социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања
запосленима, накнаде трошкова за запослене и награде и остале посебне
расходе.
На економској класификацији 421, планирана су средства за
енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања,
трошкове платног промета, трошкове закупа.
Услуге комуникација су значајна ставка у потрошњи јер се пренос
података са локалних сеизмолошких станица у централну станицу у Београду
врши фиксном и мобилном телефонијом и преко сателита. Трошкови фиксног
телефона обухватају пренос података са сеизмолошких станица и телефонске
трошкове за седиште у Београду и станицу на Дивчибарама. Мобилним
телефоном преносе се подаци само по потреби због високе цене а мале брзине
преноса података. Мобилни телефони се користе и за међусобну пословну
комуникацу. АДСЛ Интернетом се преносе подаци сa одређених станица.
Трошкови путовања планирани на економској класификацији 422
проистичу из потребе одржавања оперативног стања мреже сеизмолошких
станица на теритотији читаве Републике која се данас састоји од 21
сеизмолошке станице, 25 акцелерографа и три локалне мреже акцелерографа.
Ове трошкове чине: службена путовања у земљи на сеизмолошку станицу на
Дивчибарама, редовни и ванредни обиласци сеизмолошких станица на
територији Републике Србије; обилазак локација за инсталирање нових станица
и њихово инсталирање; одржавање презентација и предавања у оквиру
пројекта едукације становништва о земљотресима; путовања у циљу обављања
годишњег пописа имовине с обзиром да су сеизмолошке станице распоређене
по целој територији Републике Србије и трошкови путовања у оквиру редовног
рада.
На економској класификацији 423, планирана су средства за услуге
превођења, котизације за семинаре и стручна саветовања, услуге
информисања, услуге за домаћинство и угоститељство, трошкове
репрезентације и остале опште услуге.

- 569 На економској класификацији 425, планирана су средства за редовно
одржавање зграде у Београду и објекта на Дивчибарама и за редовно
одржавање и унапређење опреме за основну сеизмолошку делатност.
На економској класификацији 426, планирана су средства за
канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених,
материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и материјал за
посебне намене.
На економској класификацији 462, планирана су средства за годишње
чланарине за Европско Медитерански Сеизмолошки Центар и међународну
организацију ORFEUS.
На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
административне опреме и набавку нових сеизмичких сензора.
РАЗДЕО 39 - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
У складу са Законом о министарствима, Републичка дирекција за
имовину Републике Србије води јединствену евиденцију о непокретностима и
збирну евиденцију покретних ствари (по врсти и вредности) у државној својини
и обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на:
прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у
државној својини; спровођење мера заштите државне имовине путем
инспекцијског надзора; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и
важења правног основа за коришћење државне имовине; управљање
средствима у државној својини (одржавање, осигурање); давање на коришћење
стамбених зграда, односно станова и пословних просторија; чување и
евиденцију поклона у државној својини; укњижбу државне својине на
непокретностима, старање о наплати закупнине, као и друге послове одређене
законом.
У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне
делатности Дирекције, поред средстава која су опредељена за расходе за
запослене, највећи износ средстава се опредељује у оквиру економске
класификације 421, којом су планирана средства за одржавање хигијене,
зелених површина и осигурање граничног прелаза „Хоргош”, услуге
комуникације, трошкове осигурања возила прибављених за потребе Дирекције,
осигурања запослених у случају несреће на раду и здравственог осигурања
запослених.
На економској класификацији 423, планирана су средства за трошкове
оглашавања код прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у
својини Републике Србије, које нису обухваћене Мастер планом, услуге правних
заступника по службеној дужности, у вези са стамбеним и другим споровима
који су покренути у време постојања бивше државне заједнице Србија и Црна
Гора, а где се Дирекција појављује као правни следбеник, као и за трошкове
ангажовања вештака и уплате судских депозита у споровима које Дирекција
води преко Републичког јавног правобранилаштва пред домаћим судовима који
се односе на поступке везане за исељење бесправно усељених лица у
непокретности чији је власник и корисник Република Србија, административне
услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених,
стручне услуге, услуге за угоститељство и репрезентацију, као и остале опште
услуге.
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одржавања ГП „Хоргош”, услуге везане за очување животне средине, као и за
обезбеђење здравствене заштите запослених.
Велики део средстава опредељен је и на економској класификацији
425 за текуће поправке и одржавање зграда за потребе ГП „Хоргош”, као и за
потребе одржавања биротехничке и административне опреме.
На економској класигфикацији 511, планирана су средства за
капитално одржавање зграда, грађевинских објеката и пословног простора, за
потребе смештаја државних органа и организација, а улагања у исте ће се
дефинисати појединачним закључцима Владе.
На захтев Дирекције, а по налогу министра надлежног за послове
финансија, у оквиру консолидованог рачуна Трезора, отворен је рачун посебних
намена за управљање непокретностима бивше државне заједнице СЦГ.
Средства на овом подрачуну приходују се откупом станова, повраћајем
стамбених зајмова, давањем у закуп станова, пословних простора, гаража, а у
складу са закљученим уговорима, које је Дирекција у својству правног
следбеника у делу послова који се односе на предметну материју првобитно
преузела од државне заједнице СЦГ након њеног распада. Средства са овог
рачуна користе се по закључцима Владе, којим се опредељује намена и износ
потребних средстава за одређене намене.
Такође, Уредбом о поступању са одређеним стваримa у државној
својини прописано је да се новчана средства остварена располагањем ствари
до одређивања њиховог корисника у складу са овом уредбом (продаја, закуп и
давање на коришћење уз накнаду) уплаћују на наменски рачун који се отвара за
потребе Дирекције. Средства са овог рачуна, којима у складу са уредбом
располаже Дирекција, користе се за финансирање трошкова располагања и
управљања државном имовином.
На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
административне опреме (рачунари, штампачи и фотокопир апарат).
РАЗДЕО 40 - ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
Центар непосредно не врши разминирање већ, поред осталог, обавља
извиђање локација за које се сумња да су загађене касетном муницијом,
минама и другим неексплодираним убојитим средствима (НУС), израђује
пројекте за разминирање, врши контролу квалитета разминирања, обавља
међународну сарадњу укључујући и обезбеђење донација за разминирање,
стара се о спровођењу међународних стандарда и извршавању међународних
уговора и др.
У Србији разминирање обављају специјализована предузећа и друге
организације које су за те послове регистроване, технички опремљене и
кадровски оспособљене.
Послови разминирања у Републици Србији се финансирају највећим
делом из међународних донација које донатори пласирају преко Међународне
фондације за јачање безбедности људи (у даљем тексту: ITF) за реализацију
наших пројеката за разминирање.
Конкурсне процедуре за избор извођача радова за реализацију
пројеката за хуманитарно разминирање који се финансирају из међународних
донација спроводи ITF, који након обављених послова изабраном извођачу
плаћа уговорену цену радова.
РАЗДЕО 41 - ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
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за обављање стручних послова и послова државне управе који се односе на:
патент и мали патент, жиг, дизајн, ознаку географског порекла, топографију
интегрисаног кола, ауторско право и сродна права; примену међународних
уговора из области заштите интелектуалне својине и представља и заступа
интересе Републике Србије у специјализованим међународним организацијама
за заштиту интелектуалне својине; надзор над радом организација за
колективно остваривање ауторског права и сродних права; развој у области
заштите интелектуалне својине; информационо-образовне послове у области
заштите интелектуалне својине, као и друге послове одређене законом, над
чијим радом врши надзор Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Стални трошкови билансирани су на економској класификацији 421,
где су обухваћени расходи за: закуп простора приликом наступања Завода за
интелектуалну својину на сајмовима у земљи, а што је проузроковано радом
Едукационо–информационог центра Завода, сагласно Билатералном плану
сарадње који је договорен између Европског завода за патенте и Завод а за
интелектуалну својину, за период 2012-2015. година (деловодни број протокола
у Заводу -2013/3913-1 од 5. сетембра 2013. године- друга ревидирана верзија),
за трошкове услуга комуникације, трошкове осигурања ид ругих трошкова који
припадају овој економској класификацији.
Трошкови службених путовања у земљи и иностранству (422)
првенствено настају у вези са: приступањем Републике Србије, а тиме и Завода
европском патентном систему; остваривањем надлежности Завода у оквиру
међународних обавеза које проистичу из чланства наше земље у три
међународна уговора (Мадридски аранжман, Мадридски протокол и Хашки
аранжман) и друга неопходна путовања у земљи и иностранству које захтева
пословање Завода. Трошкови за наведена путовања по својој суштини
представљају трошкове за стручно усавршавање запослених, јер ће се
средства користити ради присуства едукативним семинарима и академијама за
стручно усавршавање запослених које организује Европски завод за патенте и
Светска организација за интелектуалну својину, па је и по том основу потребно
учествовати на састанцима и комитетима експерата.
Услуге по уговору (423) обухватају расходе за следеће услуге:
административне, компјутерске, услуге штампања годишњег извештаја о раду
Завода, штампања патентних списа, котизација за семинаре, услуге
усавршавања запослених, услуге информисања и остале услуге. Стручне
услуге обухваћене су на економској класификацији 424, средства ће се
користити за плаћање система COBBIS који сервисира Народна библиотека
Србије и у који се уносе подаци о патентној документацији. Надаље на конту
425 средства ће се користити за текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, по указаној потреби. Објекат у коме се налази Завод је стари објекат
и често су потребне поправке и одржавање објекта у функцији. На конту 426,
планирана су средства за административни материјал, материјали за
образовање и усавршавање запослених, а користиће се и за покриће трошкова
набавке публикација, часописа и гласила као и материјала за образовање
запослених.
На економској класификацији 465, средства ће се користити за исплату
Европском пантентом заводу 50% оствареног прихода од плаћене таксе у
земљи за одржавање патента у важности. Накнада штета за повреде или штету
нанету од стране државних органа планирана је на конту 485, са ког конта ће се
средства користити за плаћање по закључцима Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
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класификацији 512. Нова рачунарска опрема неопходна је из разлога што је
постојећа стара, у просеку по 7 и више година, а за приступање базе података
Европске патентне организације и приказ база података Завода у електронској
форми, потребно је обнављање како сервера тако и остале рачунарске опреме,
као и набавка опреме за функционисање електронског регистра патената и
увођење електронске пријаве патената.
РАЗДЕО 42 - ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Завод за социјално осигурање образован је Законом о министарствима
и наставио да ради на основу одредаба Закона о министарствима, као орган
државне управе-посебна организација са задатком да обавља стручне послове
и послове државне управе који се односе на примену међународних уговора о
социјалном осигурању, израду административних споразума за примену
међународних уговора о социјалном осигурању, израду споразума о накнади
трошкова здравствене заштите, израду двојезичних образаца за примену
међународних уговора о социјалном осигурању, учешће у обрачуну трошкова
здравствене заштите и друге послове одређене законом. Реализовани су
разговори са органима за везу 27 држава у вези са спровођењем постојећих
билатералних споразума о социјалном осигурању. Активности којима се бави
Завод односе се на решавање питања и проблема која се појављују у примени
закључених конвенција о социјалном осигурању, као што су остваривање и
коришћење права на пензију корисника који су стаж осигурања навршили на
територији две или више држава, остваривања права на здравствену заштиту
за време привременог боравка наших држављана у иностранству, односно
боравка страних држављана на територији наше земље, остваривања права за
време привремене незапослености током боравка на територији друге државе и
др. Завод има активну улогу у изради и примени домаћих прописа из области
социјалног осигурања, са аспекта закључених међународних уговора и
стандарда и принципа ЕУ у области социјалне сигурности, као и улогу у
координацији процеса придуживања Републике Србије у ЕУ.
Програм: 0901-Спровођење међународних уговора о социјалном
осигурању
Сврха програма:
Обезбеђивање услова и претпоставки за несметано спровођење међународних
уговора о социјалном осигурању.
Опис програма:
Обављање стручних послова и послова државне управе који се односе на:
примену међународних уговора о социјалном осигурању; израду
административних уговора за примену међународних уговора о социјалном
осигурању и израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите;
израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном
осигурању; учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите, као и друге
послове одређене законом.
Циљ програма:

Убрзати процес стварања
закључених уговора

услова

за

ефикасно

спровођење

Индикатор:
Број земаља са којима је уговор о социјалном осигурању реализован

- 573 Пројекат: 0001-Разговори са органима за везу држава уговорница у
области социјалног осигурања
Сврха пројекта:
Решавање спорних и отворених питања у спровођењу система социјалног
осигурања ради свеобухватне и ефикасне примене међународних уговора о
социјалном осигурању.
Опис пројекта:
Кроз ову програмску активност, поред осталог, врши се утврђивање садржине и
форме двојезичних образаца за примену међународних уговора, закључивање
спроводбених споразума и протокола за примену међународних уговора,
обрачун стварних и паушалних трошкова здравствене заштите, постизање
договора за начелна и појединачна питања у вези спровођења споразума.
Циљ пројекта:
Повећана ефикасност смањењем броја спорних отворених питања из
области социјалне сигурности применом међународних уговора о
социјалном осигурању.
Индикатори:
Број планираних и одржаних разговора са органима за везу других држава
уговорница
Пројекат: 0002-Међународни саветодавни разговори са странкама
Сврха пројекта:
Упознавање заинтересованих лица - осигураника и корисника са могућностима
за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања
Опис пројекта:
Кроз ову активност пружа се могућност заинтересованим лицима осигураницима и корисницима, да се у непосредном разговору са
представницима надлежних носилаца осигурања држава уговорница,
посаветују у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског
осигурања, применом споразума.
Циљ пројекта:
Омогућавање лакшег, бржег и потпунијег остваривања права осигураника
и корисника и обезбеђивање услова за помоћ минимум 600 клијената
годишње.
Индикатор:
Број особа којима је пружен савет
Пројекат: 0003-Сарадња са међународним институцијама у области
социјалног осигурања
Сврха пројекта:
Обезбеђивање праћења развоја система социјалне сигурности у свету и
сарадња са међународним организацијама и институцијама у овој области, као
и повећање размена знања и примена најбољих пракси заснованих на
међународном искуству.
Опис пројекта:

- 574 Сарадња на мултилатералном нивоу у циљу успостављања сарадње и размене
искустава о актуелним дешавањима у области социјалне сигурности.
Циљ пројекта:
Имлементирати 3 најбоље праксе до 2016. године у циљу побољшања
Регулаторног система у Србији
Индикатор:
Број имлементираних пракси
Пројекат: 0004-Администрација
РАЗДЕО 43 - СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Српска академија наука и уметности највиша је научна и уметничка
установа у Републици Србији. Академија развија и подстиче науку, организује и
унапређује основна и примењена научна истраживања, подстиче и унапређује
уметничку делатност. Академија је установа од посебног националног значаја.
Академија ради на основу Закона о Српској академији наука и уметности и
закона који се односе на научноистраживачку делатност у Републици Србији.
Средства на економској класификацији 472 се односе на део издатака
за академијске награде. Академијске награде исплаћују се у складу са чланом
15. и чланом 43. Закона о Српској академији наука и уметности.
РАЗДЕО 44 - УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Управа за јавне набавке основана је Законом о јавним набавкама, као
посебна организација за обављање стручних послова у области јавних набавки
ради обезбеђивања услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу
јавних финансијских средстава у поступку јавне набавке. Такође, у оквиру
својих надлежности, Управа пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима,
врши надзор над применом Закона о јавним набавкама, обавља стручне
послове у области јавних набавки, прати спровођење поступака јавних набавки,
управља Порталом јавних набавки, припрема извештаје и предлаже мере за
унапређење система јавних набавки.
Предвиђена средства за текуће финансирање односе се на активности
које Управа за јавне набавке остварује, и то:
Стални трошкови на економској класификацији 421 обухватају поред
услуга комуникација, трошкова осигурања запослених и возила, комуналних и
енергетских услуга и закуп простора за одржавање испита за стицање
сертификата за службеника за јавне набавке.
Највише средстава опредељено је на економској класификацији 423,
које обухватају административне и компјутерске услуге, услуге превођења,
услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, као и
обавезе по уговорима о привременим и повременим пословима.
Трошкови на економској класификацији 425, односе се на текуће
поправке и одржавање компјутерске опреме и службеног возила као и на
одржавање и поправку зграде коју по Споразуму потписаним са Пореском
управом, филијала Вождовац, Управа користи као пословни простор.
На економској класификацији 426, обухваћена су средства за
обезбеђивање административног и канцеларијског материјала, материјала за
образовање и усавршавање запослених, као и материјала за саобраћај (бензин
за службено возило).
РАЗДЕО 45 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У

- 575 ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
образована је у складу са одредбама члана 138. Закона о јавним набавкама,
као самосталан и независан орган Републике Србије који обавља следеће
послове:
- одлучује о захтевима за заштиту права понуђача и јавног интереса,
- одлучује о жалбама изјављеним против закључка наручиоца и Управе
за јавне набавке;
- одлучује о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не
задржава активности у поступку јавне набавке;
- одлучује о трошковима поступка заштите права и припреме понуде;
- прати и контролише спровођење одлука које доноси;
- сарађује са страним институцијама и стручњацима у областима јавних
набавки и друге послове у складу са законом.
Поред расхода за запослене, у оквиру групе конта која се односе на
коришћење роба и услуга, највеће средстава планирано је на економској
класификацији 421, за покривање трошкова енергетских и комуналних услуга,
услуга комуникација, трошкова осигурања као и закупа пословних просторија.
Такође, већи део средстава предвиђен је и на економској
класификацији 425, за трошкове техничког управљања и одржавања пословног
простора у „Палати” Београд, као и за одржавање и сервисирање рачунарске,
комуникационе опреме и службеног аутомобила.
На економској класификацији 512, планирана су средства за набавку
административне и рачунарске опреме.
РАЗДЕО 46 – ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Геолошки завод Србије бави се геолошким истраживањима која
дефинишу развој, састав и грађу земљине коре, потенцијалност подручја у
погледу проналажења минералних сировина и подземних вода, стање, својства
и карактеристике стена и тла, геотехничке особине тла за потребе планирања
намене простора и погодности терена за изградњу, санацију и заштиту
геолошке и животне средине, што доприноси одрживом коришћењу природних
ресурса и добара и економском развоју Републике Србије. Резултати
геолошких истраживања користе се за потребе привреде у области рударства,
просторног и урбанистичког планирања, путног и железничког саобраћаја,
водопривреде, пољопривреде и шумарства, електропривреде, заштите животне
средине, цивилне заштите, одбране итд.
На економској класификацији 421, планирана су средства за
енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација и трошкове
осигурања.
На основу истраживања на терену добијају се подаци о лежиштима
минералних сировина, извориштима подземних вода, раде се различите
геолошке карте, инжењерско-геолошке подлоге за разне нивое планирања,
пројектовања и изградње, врши се успостављање Kатастра и мониторинга
клизишта и нестабилних падина Републике Србије. С тим у вези средства за
трошкове путовања планирана су на економској класификацији 422.
На економској класификацији 423, планирана су средства за услуге
одржавања софтвера - географски информациони систем и рачуноводственог
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карата, стручне услуге, трошкове репрезентације и остале опште услуге.
Средства за поправку електричне инсталације, сервисирање котлова
за централно грејање и поправку и одржавање теренских возила планирана су
на еконосмкој класификацији 425.
Средства за набавку канцеларијског материјала и ХТЗ опреме, стручне
литературе, горива (бензин, дизел гориво, уља и мазива) за потребе теренских
возила за рад геолошких истраживања на терену, материјала за
лабораторијске анализе узорака (седиментолошке, палинолошке, хемијске,
петролошке, минеролошке, геомеханичке и петрохемијске анализе) и
материјала за одржавање хигијене планирана су на економској класификацији
426.
На економској класификацији 512, планирана су средства за куповину
теренских возила, административне и геофизичке опреме и опреме за
лабораторију.
Средства за куповину софтвера планирана су на економској
класификацији 515.
Део средстава економских класификација 421, 422, 423, 426, 512 и 515
планиран је за трошкове реализације пројекта „Израда геолошке карте терена
Либијеˮ, за који је Геолошки завод закључио комерцијални уговор са Центром
за студијско истраживање Велике Социјалистичке Народне Либијске Арапске
Џемахирије. Ова средства користиће се након наплате прихода по основу
Уговора, а у складу са посебним актом Владе.
РАЗДЕО 47 - КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
Комесаријат за избеглице и миграције образован је Законом о
избеглицама као посебна организација која обавља стручне и друге послове
који се односе на збрињавање и интеграцију избеглица. Надлежност
Комесаријата утврђена је наведеним законом, Уредбом о збрињавању
избеглица и Уредбом о начину збрињавања прогнаних лица, Уредбом ближим
условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених
потреба избеглица, Законом о азилу, Стратегијом о реинтеграцији повратника
по основу споразума о реадмисији, Стратегијом о управљању миграцијама и
Одлуком о образовању Комисије за нестала лица. Наведеном регулативом
утврђени су стручни и други послови који се односе на збрињавање избеглица,
поступак утврђивања њиховог статуса, интеграцију избеглица, статус и
збрињавање интерно расељених лица, смештај тражиоца азила у центрима за
азил, примарни прихват и активности у вези реинтеграције повратника по
споразуму о реадмисиј (у сарадњи са другим надлежним органима и
институцијама) и друга питања из надлежности Комесаријата, сагласно
утврђеним надлежностима. Поред избеглица и интерно расељених лица,
акативности Комесаријата усмерене су и на руковђење Центром за азил у коме
привремени самештај налазе лица – тражиоци азила, до момента регулисања
статуса. Такође, лицима која се по споразуму о реадмисији враћају у Србију
прва помоћ је Комесаријат за избеглице и миграције. Корисници на које ће се
активности Комесаријата у 2014. години односити су избегла и расељена лица
смештена у приватном смештају и колективним центрима на територији
Републике Србије, као и избегла лица у другим установама у којима услуге
смештаја и исхране финансира Комесаријат, лицa–тражиоци азила у центрима
за азил и повратници по основу споразума о реадмисији. Корисници су
сврстани у следеће групе: 1. корисници у колективним центрима, 2. корисници
установа социјалне заштите, 3. ученици у ученичким домовима и спцијалним
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интерно расељена лиса у приватном смештају 6. лица –тражиоци азила
смештени у центрима за азил, 7. повратници по основу споразума о
реадмисији.
Функција: 070-СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ,
НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ
Програм: 1002-Координисано управљање миграцијама
Сврха програма:
Комесаријат за избеглице и миграције води рачуна о 66.408 избеглица у статусу
и о око 300.000 избеглица које су започеле интеграцију стицањем
држављанства Републике Србије, као и о око 210.148 интерно расељених лица.
Како је кроз центре за азил у Бањи Ковиљачи и Боговађи, који су у саставу
Комесаријата за избеглице и миграције и чијим радом он управља, само у току
2011. године прошао 771 тражилац азила, а у првих осам месеци 2012. године
846 тражилаца азила који су у поступку добијања права на уточиште или
супсидијарну заштиту, Законом о управљању миграцијама створио се основ да
се наведеним лицима по признавању права на уточиште или додели
супсидијарна заштита, према могућностима Републике Србије, обезбеди
стамбени простор ради привременог смештаја. Комесаријат за избеглице и
миграције је задужен за прихват повратника по основу споразума о реадмисији
за који је Министарство унутрашњих послова дало сагласност. У складу са
Законом о управљању миграцијама створен је основ за обезбеђивање
привременог колективног смештаја за ова лица уколико нису у могућности да
себи обезбеде смештај непосредно по повратку, како би им се помогло док
сами не успеју да обезбеде основне услове за живот. Комесаријат за избеглице
и миграције има надлежност и у односу на породице странаца који илегално
бораве на територији Републике Србије кроз предлагање програма за
развијање потребних система мера и предлагање програма за подршку
добровољног повратка странаца који илегално бораве на територији Републике
Србије у земљу њиховог порекла. Успостављањем савета за миграције на
локалном нивоу обезбеђују се непосредан увид у проблеме са којима се
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе суочавају у области
миграција на својим територијама и омогућава правовремено предлагање и
спровођење адекватних мера непоходних за њихово решавање.
Опис програма:
Усвајањем Стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених
лица, створен је правни основ и за помоћ породицама интерно расељених лица
за побољшање услова становања и економско осамостаљивање. Поред
избеглица и интерно расељених лица, активности Комесаријата усмерене су и
на руковођење Центром за азил у коме привремени смештај налазе лица –
тражиоци азила, до момента регулисања статуса. Усвајањем Закона о
управљању миграцијама одређено је да Комесаријат за избеглице и миграције
обавља послове који се односе и на: предлагање Влади циљева и приоритета
миграционе политике; предлагање Влади мера и активности ради подстицања
позитивних ефеката законитих миграција и сузбијања незаконитих миграција;
праћење спровођења мера миграционе политике; пружање органима државне
управе, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе података од
значаја за израду стратешких докумената из области миграција и предлагање
пројеката из области управљања миграцијама. Такође је одређено да
Комесаријат за избеглице и миграције обавља послове који се односе на:
дефинисање, предлагање и предузимање мера за реинтеграцију повратника по
основу споразума о реадмисији и интеграцију лица којима је, у складу са
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миграције обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање и
анализу података, информација и показатеља за управљање миграцијама;
извештавање о имиграцији и емиграцији; израду и редовно ажурирање
миграционог профила Републике Србије; обуку и оспособљавање лица која
обављају послове од значаја за управљање миграцијама. Ради подстицања
активности неопходних за спровођење циљева и мера из области управљања
миграцијама у јединици локалне самоуправе, из буџета Републике Србије могу
се финансирати планови које утврде надлежни органи јединица локалне
самоуправе. Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у
циљу обезбеђивања средстава потребних за спровођење Регионалног
стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих
избеглица у региону. Корисничка популација према којој је усмерен Регионални
пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који
живе у колективним центрима или некој другој форми колективног смештаја,
формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991
године до 1995. године у приватном смештају и све бивше носиоце станарског
права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у складу са
УНХЦРовим критеријумима угрожености. Предвиђено је да Комесаријат за
избеглице и миграције, у сарадњи са Министарством надлежним за социјалну
политику и стамбено збрињавање и Канцеларијом за европске интеграције, уз
активно учешће УНХЦРа, ОЕБСа и ЕУ развије годишњи план реализације
пројекта. Годишњи план ће се заснивати на подацима Комесаријата за
избеглице и миграције УНХЦРа у вези са бројем и структуром избеглица,
активностима које обухватају локални акциони планови и могућностима
локалних самоуправа. Планирано је да се Пројекат реализује кроз неколико
фаза у року од 5 година.
Циљ програма:
1. Успоставити јединствен оквир за координисано управљање
миграцијама и формулисање заједничких политика усклађених са
правним тековинама ЕУ
Индикатори:
Успостављен јединствен систем за прикупљање, организовање и размену
информаија за управљање миграцијама за период од две године;
Усвојен програм обуке и оспособљавање лица која обављају послове од
значаја за управљање миграцијема за период од две године;
Миграциони профил Републике Србије ажуриран на годишњем нивоу.
2. Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама
на локалном, националном и међународном нивоу
Индикатори:
Број јединица локалне самоуправе чији су ЛАП подржани од Комесаријата за
избеглице и миграције;
Успостављена сарадња са члановима европске миграционе мреже.
3. Развијати програме стамбеног збрињавања за избеглице, интерно
расељена лица и повратнике по споразуму о реадмисији кроз програм
подстицаја
Индикатори:
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Пројекат: 0001-Подршка присилним мигрантима и унапређење система
управљања миграцијама
Сврха пројекта:
Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са Националном стратегијом за
решавање питања избеглица и интерно расељених лица ради на затварању
колективних центара кроз програме који прате затварање колективних центара:
куповина кућа са окућницом, помоћи у грађевинском материјалу, изградњом
монтажних кућа, смештајем у објекте за социјално становање у заштићеним
условима, смештајем у установе социјалне заштите и једнократном помоћи у
роби и новцу за излазак из колективног центра у приватни смештај. Сва лица
којима предложени програми помоћи не решавају питање даљег смештаја и
збрињавања нуди се прелазак у друге колективне центре. Самостварањем и
побољшањем постојећих услова становања интерно расељених лица смањују
се захтеви према државној управи и локалној самоуправи за социјалним
становима и сл.
Опис пројекта:
Процењује се да је помоћ за решавање стамбених проблема потребана за
21.420 домаћинстава у потреби, а најтраженији су пакети грађевинског
материјала и станови из програма социјалног становања. Република Србија
интензивно ради и на реинтеграцији лица враћених по споразуму по
реадмисији, како би се спречила секундарна миграција. Реинтеграција
повратника захтева координисан напор институција на локалном нивоу како би
се могло омогућити њихово укључивање у заједницу економско оснаживање
како би се спречила секундарна миграција. Несметан приступ стеченим
индивидуалним правима у земљи порекла, а нарочито остваривање
имовинских права услов је за одрживи повратак. Законом о избеглицама је
одређено да избеглицама које су се определиле за повратак да би се
настаниле у бившу Републику СФРЈ из које су избегле, Република Србија може
пружити помоћ, и то: доделом повратничког пакета породицама које се враћају
у места из којих су избегли или доделом помоћи у механизацији повратничким
задругама које се баве пољопривредом и сточарством. Комесаријат за
избеглице и миграције је прихватио одређене програмске задатке удружења и
других непрофитних организација који су од значаја за извршење функција
Комесаријата за избеглице.
Циљ пројекта:
1. Обезбедити помоћ при решавању стамбених питања присилних
миграната и њихово економско оснаживање, посебно за најугроженије
категорије и подршку при повратку у републике бивше СФРЈ и на
територију КиМ
Индикатори:
Број породица избеглица и ИРЛ које су стамбено збринуте;
Број породица избеглица и ИРЛ којима су додељени пакети за економско
оснаживање;
Број породица које су се вратиле у неку од бивших република СФРЈ или
територију КиМ уз асистенцију Комесаријата.
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за примарни прихват повратника по Споразуму, уст. соц. заштите и уч.
стандарда и подршку најугроженијим породицама у приватном смештају
Индикатори:
Број корисника смештених у КЦ, центрима за примарни прихват и уст. соц.
заштите
Број затворених КЦ током године
3. Обезбедити смештај, исхрану и основне животне услове тражиоцима
азила у центрима за азил и избеглицама по Закону о азилу
Индикатори:
Број лица смештених у центрима за азил
Број лица која су добила статус по Закону о азилу, а којима је обезбеђен
смештај
4. Унапређење положаја миграната кроз подршку програмима од јавног
интереса које реализују удружења или друге организације цивилног
друштва
Индикатори:
Број програма од јавног интереса које реализују удружења или друге
организације цивилног друштва које је подржао Комесаријат
Број директних корисника којима је пружена помоћ кроз подржане програме
Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
У периду мандата ове Комсије од њеног оснивања јуна 2006. године до
марта 2013.године одржано је 26 седница Радне групе за нестала лица на АП
КиМ, у чијем саставу се налазе београдска и приштинска делегација, а
председавајући је МКЦК. У складу са Радним правилима Радне групе 2005.
године основана је Подгрупа за форензичка питања, са мандатом да руководи и
унапреди форензички процес, која за свој рад одговара Радној групи. Комисија
за нестала лица је од УНМИК-а преузела и породицама предала посмртне
остатаке 203 лица; На захтев београдске делегације у јулу 2008. године је
почео и још увек траје процес ексхумација на локацији Белаћевац. Индиције
указују да се на дну јама за вађење угља, дубине око 25 до 30 метара налазе
посмртни остаци 25 жртава, рудара са копова Белаћевац, које су припадници
ОВК киднаповли 1998. године. Извршена су теренска извиђања и пробна
ископавања на локацијама у општинама Ораховац, Сува Река, Исток, Пећ,
Дечани, Клина извршена је претрага Ливочког језера, као и ексхумације на
локацијaма у Призрену (10 тела), Клечка (7 тела) и Пећ (2) тела; У склопу
активности Радне групе, а на иницијативу приштинске делегације надлежни
органи Републике Србије и представници београдске и приштинске делегације
Радне групе за нестала лица извршили су теренско извиђање локација на
подручју општина Медвеђа, Рашка и Бајина Башта. По поједничним захтевима
хрватске стране у Републици Србији су ексхумирани и предати посмртни
остаци 25 лица. У новембру 2006. године извршене су ексхумације посмртних
остатка 62 НН лица на београдским гробљима Нова Бежанија и Орловача, а у
мају 2007. године ексхумирани су посмртни остаци 23 НН лица на градским
гробљима у Ковину, Панчеву и Смедереву. Ради се о посмртним остацима,
пронађеним у рекама Сави и Дунаву у периоду 1991.-1995. године, који су након
полицијске и судско медицинске обраде сахрањени на нaведеним гробљима. У
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лица, који се могу довести у везу са тзв. сабирним центрима на територији
Републике Србије током оружаних сукоба 1991. и 1992. године извршене су
провере у Стајићеву, Бегејцима, Зрењанину, а у јулу 2010. године спроведена је
ексхумација 10 гробних места на градском гробљу у Нишу. У октобру 2010.
године извршене су ексхумације 10 посмртних остатака на градском гробљу у
Руми. Према информацијама које је дала хрватска страна, 2. и 3. новембра
2010. године извршено је теренско извиђање и пробно ископавање на три
локације у атарима села Бођани и Вајска, општина Бач; На подручју Републике
Хрватске у периоду 2006. - 2013. године спроведене су екcхумације посмртних
остатака 313 жртва из акције хрватске војске и полиције „ Олуја” и то на
локацијма - Житник код Госпића 58, градском гробљу у Петрињи 160 и
Православном гробљу у Двору 64 и гробљу Света Мара у Шибенику 31 и 138
посмртних остатака жртава из акције „Бљесак“, на локацијама - месно гробље у
Медарима – 28, градско гробље у Окучанима – 34, месно гробље у
Врбовљанима 48 и месно гробље у Доњем Рајићу, општина Новска 28 жртава.
У току 2010. године ексхумирани су и посмртни остаци 19 жртава страдалих у
логорима у Пакрачкој Пољани 1991. године, који су били сахрањени на месном
гробљу у Кукуњевцима Ради утврђивања чињеничног стања и припреме за
спровођење ексхумација извршено је извиђање терена на месном гробљу у
Машићкој Шаговини где су покопани посмртни остаци жртава, мештана и
припадника бивше ЈНА. Комисија за нестала лица је у сарадњи са МКЦК
организовала одлазак 23 група чланова породица, које живе на територији
Републике Србије, на идентификације у Загреб. Идентификовани су посмртни
остаци укупно 374 лица, ексхумираних на Новом Гробљу у Вуковару,
Шњегавићу, Петрињи, Грачацу, Кореници, Житнику, Двору, Медарима,
Кукуњевцима, Окучанима, Врбовљанима и др. Од надлежних тела за тражење
несталих БиХ преузети су посмртни остаци 8 лица са листе тражења Републике
Србије, а у истом периоду предати су им посмртни остаци 59 лица. Удружења
породица несталих лица имају веома значајну улогу у процесу тражења
несталих лица, посебно када је у питању решавање статусних питања несталих
лица и хуманитарних питања чланова њихових породица. На нивоу Републике
Србије регистровано је више удружења који се баве решавањем статусних,
имовинско-правних, хуманитарних и других питања и проблема породица
несталих лица и то како несталих лица на простору претходне Југославије, тако
и несталих лица на подручју Аутономне Покрајине Косово и Метохија. Рад и
активности тих удружења су од значаја не само за остваривање појединих
права чланова породица, већ и за сам процес тражења несталих лица.
Програм: 1003-Комисија за нестала лица
Сврха програма:
Успостављање јединствене евединција несталих лица, ексхумираних,
идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, антемортем и
постмортем података, што ће олакшати активности на тражењу несталих лица
и обезбедити боља и ефикаснија сарадња и информисаност између надлежних
органа који се баве овом проблематиком, а породицама несталих би се
обезбедила службена потврда о нестанку њиховог члана, што је од посебног
значаја за остваривање одређених социјалних права.
Опис програма:
Једна од најтежих последица оружаних сукоба на простору бивше СФРЈ и АП
КиМ је велики број лица која су се водила као нестала. Према проценама и
подацима релевантних међународних организација број лица која су се водила
као нестала у вези наведених сукоба је био око 40.000. Према подацима МКЦК
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или 31% и то: 2 260 у Републици Хрватској, 8 311 у Босни и Херцеговини и 1
758 на АП Косову и Метохији. Спровођењем ексхумација, идентификација и
примопредаја посмртних остатака жртава уз поштовање и примену високих
професионалних форензичких и антрополошких стандарда, уз ангажовање
експерата или тимова експерата судске медицине, решио би се велики број
случајева лица која се воде као нестала у оружаним сукобима на територији
бивше СФРЈ и АП КиМ у краћем временском року, што је основни мандат
Комисије.
Циљ програма:
1. Успостављање јединствене евиденције несталих лица, есхумираних,
идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, антемортем
и постмортем података
Индикатори:
Успостављена јединствена евиденција несталих лица
Проценат решених случајева несталих лица у односу на број евидентираних
Пројекат: 0001-Реализација обавеза које проистичу из потписаних
међународних уговора у овој области
Циљ пројекта:
1. Континуирано решавање случајева несталих лица
Индикатори:
Број решених случајева несталих лица током године;
Број програма од јавног интереса које реализују удружења породица несталих
лица.
РАЗДЕО 48 - АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Агенција за борбу против корупције је самосталан и независан
државни орган основан Законом о Агенцији за борбу против корупције. За
обављање послова из своје надлежности Агенција је одговорна Народној
скупштини. Органи Агенције су Одбор и директор. Агенција има својство
правног лица. Средства за рад и функционисање Агенције обезбеђују се у
буџету Републике Србије, на предлог Агенције, као и из других извора, у
складу са законом.
Најбитније надлежности Агенције су: надзор над спровођењем
Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана,
решавање о сукобу интереса, вођење регистра функционера и њихове
имовине, обављање послова у складу са законом којим је уређено
финансирање политичких странака, давање смерница за израду планова
интегритета у јавном и приватном сектору и међународна сарадња у области
борбе против корупције. Такође, Агенција за борбу против корупције има
посебно важну улогу у спровођењу Националног програма интеграције у делу
који се односи на област правосуђа, односно на поље борбе против корупције.
Агенција треба да буде носилац послова који се односе на обезбеђење пуне
примене ратификованих Конвенција УН и Савета Европе, као и усвојених
закона у области борбе против корупције.
Средства планирана за сталне трошкове, економска класификација
421, односе се на трошкове комуналних услуга (за зграду у објекту у Царице
Милице број 1), одржавања хигијене; трошкове фиксних и мобилних
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осигурање возила.
Средства за службена путовања, економска класификација 422,
планирана су за трошкове службених путовања у земљи (трошкови
превоза чланова Одбора Агенције, који нису из Београда, на седнице), сва
остала путовања у земљи која су везана за вршење послова из
надлежности Агенције; средства за трошкове службених путовања у
иностранство планирана су за службена путовања представника Агенције
у случајевима где то представља међународну обавезу Републике Србије:
GRECO, конференција европских земаља и САД везано за област
корупције; ЕРАС, европско партнерство за борбу против корупције;
UNCAC, радне групе везане за имплементацију УН конвенција за борбу
против корупције; IACA, међународна антикорупцијска академија; Брисел
(преговарачки процес за приступање ЕУ).
У оквиру планираних средстава за текућe расходе највећи део, не
рачунајући трошкове плата и доприноса, чине средства за услуге по уговору
економска класификација 423, која су планирана за административне и стручне
услуге ангажовања професионалних преводилаца на превођењу службеног
материјала за потребе Агенције; компјутерске услуге (израда софтвера, услуге
одржавањарачуноводственог система, ангажовање ИТ стручњака); услуге
образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре, стручна
саветовања и друге услуге усавршавања и додатног образовања запослених);
услуге информисања (Прес – клипинг и остале медијске услуге, трошкови
обавезног оглашавања); средства за накнаде члановима Одбора Агенције
(девет чланова), (чланом 11. Закона о Агенцији за борбу против корупције
прописано је да члан Одбора има право на месечну накнаду у висини две
просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији); трошкови
репрезентације; трошкови претплате на електронску базу прописа.
Средства планирана за текуће поправке и одржавање, економска
класификација 425, планирана су за поправке и одржавање објекта у којем је
Агенција смештена (Царице Милице бр. 1, Београд) као ипоправке опреме коју
користе запослени (штампачи, телефони, скенери и сл.).
Средства планирана за материјал, економска класификација 426,
односе се на: трошкове за административни материјал (канцеларијски
материјал, трошкови стручног материјала); трошкове за набавку
материјала за образовање и усавршавање запослених (претплата на
дневну штампу и набавка стручне литературе); трошкове материјала за
саобраћај (издаци за гориво и редован сервис службеног возила).
Средства планирана за порезе, обавезне таксе и казне, економска
класификација 482, планирана су за регистрацију службеног возила
Агенције.
Средства за машине и опрему, економска класификација 512,
планирана су за набавку канцеларијског намештаја (полице и ормари потребни
за архивирање предмета и документације Агенције), куповина канцеларијског
намештаја за нове запослене који почињу са радом крајем 2013. године;
средства резерви за евентуалне кварове хард дискова на рачунарима; набавка
ТВ уређаја за потребе сале за едукације.
РАЗДЕО 49 - ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Дирекција за железнице образована је Законом о железници као
посебна организација, ради обављања стручних послова у области
железничког саобраћаја, регулаторних послова и других послова прописаних
законом. Дирекција издаје лиценце и сертификате за превоз у железничком
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типова делова и опреме за железничка возила и нових типова уређаја, делова
и опреме за железничку инфраструктуру.
У оквиру економских класификација 4221 и 4222, планирана су
средства за обиласке постројења и капацитета, радионица и других објеката и
возних средстава, за које се издаје тражена документација (дозволе,
сертификати и лиценце), за учешће на састанцима у циљу унапређења
међународне сарадње са Међувладином организацијом за међународне
превозе железницом (ОТИФ) и са Европском железничком агенцијом (ERA)
ради јачања капацитета у процесу хармонизације националних железничких
прописа са правом Европске Уније, као и учешће у организованим семинарима
за обуку за израду прописа.
У оквиру економске класификације 4231, планирају се средства за
набавку софтвера за Национални регистар железничких возила у коме се води
евиденција о свим железничким возилима за које је издата дозвола за
коришћење.
РАЗДЕО 50 - РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ
СПОРОВА
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова основана је
Законом о мирном решавању радних спорова као посебна организација у
саставу државне управе Републике Србије. Једина је институција у Србији
надлежна за мирно (вансудско) решавање како индивидуалних, тако и
колективних радних споровa. У свом раду Агенција нема никакве намете или
таксе ка привреди или поједницима (напротив привреди и грађанима омогућава
бесплатно и ефикасно решавање радних спорова), cви запослени (7
систематизованих радних места) имају статус државних службеника, те
примају плату на основу Закона о платама државних службеника.
Миритеље и Арбитре у саставу Агенције бира независно трипартитно
тело (мандат четири године) које чине два представника Владе, два
представника репрезентативних синдиката и два представника
репрезентативне Уније послодаваца, а стране у спору могу ( уколико су
сагласне) да изаберу самостално са листе неког од њих. Сви досадашњи
Миритељи и Арбитри су изабрани једногласно од комисије и различитих су
профила од доктора наука, професора универзитета, адвоката, правника,
економиста...
Основни циљеви Агенције су растерећење судова, смањивање
социјалних тензија, повећање нивоа социјалног дијалога, уштеда новца и
превентива кроз едукацију свих социјалних партнера. Неспорно је да сваки спор
који се реши алтернативним, мирним путем представља директно растерећење
ионако пренатрпаног судства. Спор који се реши пред Агенцијом се завршава
руковањем страна у спору и тиме директно доприноси смањивању социјалних
тензија и повећању нивоа социјалног дијалога.
РАЗДЕО

51

-

УПРАВА
ОРГАНА

ЗА

ЗАЈЕДНИЧКЕ

ПОСЛОВЕ

РЕПУБЛИЧКИХ

Управа за заједничке послове републичких органа у складу са Уредбом
о Управи за заједничке послове републичких органа врши стручне, техничке и
др. заједничке послове за потребе Владе Републике Србије, министарстава,
посебних организација и других државних органа, послове аутоматске обраде
података, пројектовање и организовање документационих и других база
података, друге информатичке послове, послове ИНДОК службе, послове
набавке опреме, уређаја, инвентара канцеларијског материјала,
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аналитичке и друге финансијско-материјалне послове, административнотехничке послове, биротехничке послове, стручне, аналитичке и инвестиционотехничке послове, послове текућег инвестиционог одржавања пословних зграда
републичких органа и објеката за репрезентацију, послове друштвене исхране и
пружање угоститељских услуга у објектима републичких органа и објектима за
репрезентацију, послове превоза службеним аутомобилима, одржавања,
сервисирања и гаражирања возила републичких органа, послове Економије у
Смедереву.
Поред расхода за запослене, у структури укупно опредељених
средстава за текуће издатке за редовне активности, у оквиру економске
класификације 421, опредељена су средства за електричну енергију, трошкове
централног грејања, набавку угља, мазута и лож уља за грејање пословног
простора, трошкове за пружене услуге дезинфекције, дезинсекције и
дератизације објеката, димничарске услуге, услуге обезбеђења објеката, услуге
градске чистоће и чишћења објеката, трошкове фиксних и мобилних телефона,
франкирање поште за све државне органе и организације, трошкове осигурања
и регистрације моторних возила, као и трошкове закупа опреме за симултано
превођење.
Средства за трошкове дневница (исхране) за возаче моторних возила
који су ангажовани за превоз функционера у земљи и иностранству, односно за
службена путовања запосленима који су на службени пут упућени од стране
Управе, опредељена су на економској класификацији 422.
Опредељена средства на економској класификацији 423, односе се на
компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених (котизације
за семинаре), услуге информисања (објављивање огласа), стручне услуге,
угоститељске услуге и остале опште услуге (одржавање хигијене пословних
просторија у републичким органима).
За санитарне прегледе угоститељских радника, услуге бактериолошке
анализе намирница, услуге одржавања паркова и зелених површина у
репрезентативним објектима, геодетске услуге, опредељују се средства на
економској апропријацији 424.
Средства опредељена на економској класификацији 425, односе се
на текуће и инвестиционо одржавање у зградама свих републичких органа и
репрезентативним објектима, као и за одржавање возила у власништву
Управе.
Средства за материјал - економска класификација 426, су највећим
делом обезбеђена за административни материјал (набавка канцеларијског
материјала за републичке органе и организације), материјал за пољопривреду
(хемијска средства за одржавање винограда у Економији Смедерево),
материјал за саобраћај (трошкови горива и осталих материјала за превозна
средства која опслужују републичке органе и организације), материјал за
одржавање хигијене пословног простора, материјал за образовање кадра
(стручна литература) као и материјал за посебне намене.
Средства на економској
класификацији 5113, намењена су за
инсталацију система за заштиту од замрзавања у објекту Палата „Србијаˮ, за
инсталацију система дојаве пожара у пословном објекту Влајковићева 3,
постављање свечаног стуба испред објекта Палата „Србијаˮ, санацију платоа
код базена у резиденцијалном објекту у Ужичкој 23, санацију међуспратне
конструкције у резиденцијалном објекту вила „Бокељкаˮ, за прву фазу
реконструкције виле у улици Кнеза Александра Карађорђевића 75, за израду
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Палати „Србијаˮ.
Планирана средства на економској класификацији 5114, намењена су
за израду пројекта видео надзора пословне зграде у улици Кнеза Милоша 20,
за израду пројекта система аутоматске дојаве пожара у пословном објекту у
улици Влајковићева 3, за израду пројекта санације Виле Златни брег у
Смедереву, пројекат реконструкције крова ловачке куће (старе Виле у Ворову),
пројекат израде видео надзора у објекту Андрићев венац 1.
Средства на економској класификацији 5122, намењена су за набавку
канцеларијског намештаја за потребе државних органа, набавку клима уређаја,
телефонских апарата и централа, као и набавку црно-белих фотокопир апарата
већих формата, набавку штампача за потребе дактилобироа. Средства ће се
даље користити и за опрему за потребе ресторана у СИВ-у 3, као и за набавку
опреме за потребе осталих угоститељских објеката, а према извештају за НССР
који представља превентивни систем који осигурава безбедност хране у сваком
кораку процеса производње. Набавка опреме омогућиће низ поступака за
контролу процеса и осетљивих тачака у ланцу производње хране, са крајњим
циљем да потрошач конзумира намирницу, у стању и на начин који ће бити
безбедан по његово здравље.
Средства на економској класификацији 5123, су намењена за потребе
Сектора за репрезентативне и резиденцијалне објекте и то додатак за куботу за
чишћење снега и прикључне машине за трактор.
Средства на економској класификацији 5129, су намењена за потребе
Сектора за репрезентативне и резиденцијалне објекте, за набавку муљача за
грожђе и набавку опреме за базене. Иако је Управа организовала пренос
докумената у Архив у циљу уштеде простора и полица за одлагање
документације ипак је принуђена да изврши набавку металних полица за
потребе архиве.
Капитални пројекат - Набавка софтверских лиценци
Опис пројекта:
Сагласно Закључку Владе 05 Број: 404-2342/2012 од 30. марта 2012. године
којим је утврђена неопходност да се приступи јединственој централизованој
набавци Microsoft трајних лиценци за све органе државне управе са периодом
одржавања и осигурања у трајању од три године, као и да се приступи набавци
услуга техничке подршке у пуном обиму, у циљу пуног ефекта располагања
новим технологијама заснованих на Microsoft технологијама, као и у складу са
Закључком Владе, 05 број: 021-7837/2012-1 од 08. новембра 2012. године којим
је усвојен Извештај Радне групе за утврђивање потреба органа државне управе
за лиценцним софтвером компаније Microsoft од 17. октобра 2012. године,
Влада Републике Србије је донела Одлуку о покретању поступка јавне набавке
трајних лиценци. Након спроведеног поступка закључен је 29. марта 2013.
године уговор о набавци трајних лиценци за Microsoft производе за потребе
органа државне управе са периодом одржавања и осигурања у трајању од три
године. Прво плаћање је извршено у 2013. години у износу од 559.004.000
динара што представља 19% укупне вредности уговора. У 2014. години
планирано су на економској класификацији 5151 средства за плаћање у износу
од 1.299.616.000 динара (39% укупне вредности уговора), а 2015. године се
пројекат завршава и планирано је плаћање обавеза у износу 1.358.620.000
динара (42% укупне вредности уговора).
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ефикаснији рад и модернизација државне управе.
РАЗДЕО 52 - УПРАВНИ ОКРУЗИ
Законом о државној управи образовани су управни окрузи, ради
вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.
У управном округу органи државне управе могу да врше један или
више послова државне управе: да решавају у управним стварима у првом
степену, односно о жалби кадa су у првом степену решавали имаоци јавних
овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врше
инспекцијски надзор. Управне округе образује Влада Уредбом о управним
окрузима, којом одређује и подручја и седишта управних округа.
У Републици Србији образовано је 29 управних округа и то: централна
Србија 17 (Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски, Шумадијски,
Поморавски, Борски, Зајечарски, Златиборски, Моравички, Рашки, Расински,
Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски), Војводина 7
(Севернобачки, Средњобанатски, Севернобанатски, Јужнобанатски,
Западнобачки, Јужнобачки и Сремски) и Косово и Метохија 5 (Косовски, Пећки,
Призренски, Косовско - Митровачки и Косовско - Поморавски.
Подручје Севернобачког управног округа обухвата три општине:
Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош. Седиште Округа је у Суботици, а део
инспекцијских служби се организационо налази посебно у Бачкој Тополи.
Средњобанатски управни обухвата град Зрењанин и општине
Житиште, Нови Бечеј, Нова Црња и Сечањ.
Севернобанатски управни округ чине шест општина Ада, Кањижа,
Кикинда, Нови Кнежевац, Сента и Чока.
Јужнобанатски управни округ са седиштем у Панчеву, покрива
територију седам општина Јужног Баната (Пландиште, Вршац, Бела Црква,
Алибунар, Опово, Ковин и Ковачица) и територију града Панчева. По величини
је један од највећих Управних округа у Србији.
Западнобачки управни округ, са седиштем у Сомбору, покрива
територију четири општине, Апатин, Оџаци, Кула и Сомбор.
Сремски управни округ са седиштем у Сремској Митровици, обухвата и
општине: Рума, Инђија, Стара Пазова, Пећинци, Шид и Ириг.
Јужнобачки управни округ територијално представља подручје које се
простире на 11 општина и град Нови Сад који чине 2 општине, што представља
укупно 76 насељених места.
У Мачванском управном округу послови из делокруга управног округа
обављају се на подручју осам општина и градова, и то: Богатић, Владимирци,
Коцељева, Крупањ, Лозница (град), Љубовија, Мали Зворник и Шабац (град).
Седиште округа и окружних подручних јединица органа државне управе за
Мачвански управни округ је у Шапцу.
Колубарски управни округ има шест општина, Ваљево, Осечина, Уб,
Лајковац, Мионица и Љиг.
Подунавски управни округ обухвата: град Смедерево и општине
Смедеревска Паланка и Велика Плана.
Браничевски управни округ чине: Град Пожаревац и седам општина:
Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и
Петровац на Млави.

- 588 Шумадијски управни округ обухвата: Град Крагујевац и општине
Аранђеловац, Топола, Баточина, Лапово, Рача и Кнић.
Подручје Поморавског округа чине град Јагодина и пет општина:
Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац и Рековац.
Борски управни округ са седиштем у Бору је подручни центар државне
управе за територију општина Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово.
Зајечарски управни округ са седиштем у Зајечару образована је за
територију општина Бољевац, Књажевац и Сокобања.
Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу је образован за
подручје града Ужица и 9 општина - Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова
Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина.
Моравички управни обухвата града Чачка, општина Горњи Милановац,
Лучани и Ивањица.
Рашки управни округ образован је за подручје два града (Краљево и
Нови Пазар) и три општине (Рашка,Тутин и Врњачка Бања). Седиште Рашког
управног округа је у Краљеву.
Подручје Расинског управног округа чини град Крушевац и пет
општина: Александровац, Брус, Ћићевац, Трстеник и Варварин.
Нишавски управни округ чини: Град Ниш са пет градских општина:
Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени крст и Нишка бања и општине:
Алексинац, Ражањ, Сврљиг, Мерошина, Дољевац и Гаџин хан
Топлички управни округ са седиштем у Прокупљу, образован је за
територије општина Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа.
Пиротски управни округ у свом саставу има 4 општине: Пирот,
Димитровград, Бабушница и Бела Паланка.
Јабланички управни округ са седиштем у Лесковцу чине шест општина:
Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа и Црна Трава.
Пчињски управни округ Врање се налази на крајњем југу Србије.
Обухвата општине: Врање, Бујановац, Прешево, Трговиште, Владичин Хан,
Сурдулицу и Босилеград.
Косовски управни округ чине следеће општине: Подујево, Обилић,
Приштина, Косово Поље, Глоговац, Штимље, Штрпце, Урошевац, Качаники и
Липљан.
Пећки управни округ чине следеће општине: Исток, Пећ, Клина, Дечани
и Ђаковица.
Призренски округ има у свом саставу општине: Призрен, Сува Река,
Ораховац и Гора.
Косовскомитровачки управни округ врши послове државне управе на
територији шест општина и то: Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић, Зубин
Поток, Вучитрн и Србица
Oпштине које припадају Косовско – поморавском управном округу:
Гњилане, Ново Брдо, Косовска Каменица и Косовска Витина.
Средстава за рад управних округа, највећим делом се односе на
сталне трошкове (електричне енергије, закупа пословног простора, комуналнe
услуге, услуге комуникација, услуге платног промета и осигурања); материјала
(канцеларијски материјал, материјал за саобраћај - бензин, трошкове на
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(ангажовање лица по основу уговора о делу), као и средства за набавку машине
и опреме. Управни окрузи обезбеђују инспекцијским службама ресорних
министарстава простор и средства за рад и чувају предмете и акте
инспекцијских служби.
За 29 управних округа (од којихсу 5 Косовски), текући трошкови односе
се на следеће економске класификације:
421- планирана средства односе се на трошкове грејања, утрошене
електричне енергије, птт и комуналних трошкова како у згради у седишту
округа тако и подручним јединицама у општинама које чине округ. Ови
трошкови настају коришћењем простора од стране инспекцијских служби
одређених министарстава,
422 – планирана су средства како за дневнице и остале путне
трошкове заплслених у Стручној служби округа, тако и за потребе превоза
инспектора на дуже релације због тога што не располажу адекватним
службеним возилима,
423 – планирали су средства за исплату радника по уговору о делу, јер
у току целе године ангажују радника за чишћење просторија и сличне потребе,
425 – планирана су средства за основне потребе одржавања зграда
које су старе скоро 100 година и у којима су неопходне сталне поправке, за
одржавање опреме, посебно возила старих од 12 до 15 година,
426 – планирана су средства за потребе набавке горива,
482 и 483 – планирана су средства за евентуалне потребе плаћања
судских и других такси и казни,
512 – планирана су средства за набавку административне опреме,
како зазапослене у стручној служби, тако и за раднике одређених
министарстава при округу.
РАЗДЕО 53 - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Републичка дирекција за робне резерве обавља стручне послове и
послове државне управе који се односе на: организацију система робних
резерви; образовање, смештај, чување и обнављање републичких робних
резерви; утврђивање обима, структуре и квалитета биланса робних резерви;
управљање токовима количина с циљем одржавања републичких робних
резерви на нивоу неопходног минимума; изградњу складишних капацитета за
потребе републичких робних резерви; материјално-финансијско и евиденционо
пословање робних резерви, као и друге послове одређене законом.
Средства за Дирекцију планирана су за реализацију програма:
Програм 1509 - Осигурање стабилности тржишта
Пројекат - 0001 - Обезбеђење функционалног јединства између стратешких
и стабилизационих робних резерви
Сврха пројекта:
Потребно је обезбедити стабилизацију тржишта и цена, реформисање робних
резерви у складу са захтевима ЕУ, омогућити остваривање залиха робних
резерви на нивоу потреба до 90 дана.
Опис пројекта:

- 590 Предлогом програма робних резерви , планирана је куповина и продаја робе
која чини републичке робне резерве. Структура роба која се купује мора
одговарати прописаним условима квалитета и стандардима за поједине робе.
Куповином роба се врши допуна, повећање и одржавање нивоа потребних
залиха.
Циљ пројекта:
Снабдевеност тржишта прехрамбеним и непрехрамбреним робама у
складу са Предлогом програма робних резерви
Средства за реализацију наведеног Пројекта највећим делом су
планирана на економској класификацији 5211 - за набавку робних резерви и на
економској класификацији 4216 - за трошкове складиштења робе робних
резерви.
Пројекат: 0002 - Довођење складишних капацитета РДРР на оптимални
ниво
Сврха пројекта:
- Надзор и извођење радова, повезивање резервоара у Смедереву на постојећу
инфраструктуру у индустрији у Смедереву, као и израда пројектне
документације на изградњи 4 резервоара у Смедереву.
- Изградња система за регулацију (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги и
вршење надзора на реализацији пројекта уградње система за регулацију паре
(VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги.
- Изградња 2 резервоара од 200 м3 на инсталацији Смедерево у Смедереву и
вршење надзора над извођењем радова изградње ова 2 резервоара у
Смедереву.
Опис пројекта:
Изградња и одржавање складишног простора за смештај и чување роба робних
резерви, као и складишта нафте и нафтних деривата сагласно захтевима ЕУ.
Циљ пројекта:
Основни циљ програма је довођење капацитета складишта нафте и
нафтних деривата РДРР на оптималан ниво у складу са препорукама ЕУ
РАЗДЕО 54 - ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ УДЕСА И ОЗБИЉНИХ НЕЗГОДА
Законом о ваздушном саобраћају образован је Центар за истраживање
удеса и озбиљних незгода, као посебна организација са задатком да обавља
стручне послове који се односе на организацију и спровођење безбедносног
истраживања удеса и озбиљних незгода цивилних ваздухоплова, као и за
прикупљање и анализу података од значаја за ваздухопловну безбедност и
предлагање мера за спречавање нових удеса. Центар за истраживање делује
самостално или у сарадњи са телима надлежним за истраживање удеса и
озбиљних незгода других држава, ако је то предвиђено потврђеним
међународним уговором.
У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне
делатности Центра, поред средстава која су опредељена за расходе за
запослене, највећи износ средстава се опредељује у оквиру економске
класификације 423, за услуге образовања и усавршавања запослених у Центру
у складу са међународним прописима, као и за стручне услуге за ангажовање
лица са листе стручњака којом. Такође, већи део средстава планиран је на

- 591 осталим општим услугама којим су средства намењена за техничка испитиваеа
олупина и делова, као и за израде служених обележја.

