
ПРЕДЛОГ 

 
ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

Члан 1. 
У Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник 

РС”, бр. 110/13 и 116/14), у члану 1. став 4, у табели, бројеви у колони Износи у 
динарима на појединим економским класификацијама мењају се, и то: 

Економска класификација 411 - Плате запослених, број у колони Износ у 
динарима: „200.865.542.270”, замењује се бројем: „200.615.597.270”; 

Економска класификација 412 - Доприноси на терет послодавца, број у 
колони Износ у динарима: „40.083.978.669”, замењује се бројем: 
„40.033.978.669”; 

Економска класификација 413 до 417 - Остали расходи за запослене, 
број у колони Износ у динарима: „22.581.292.294”, замењује се бројем: 
„23.099.292.294”; 

Економска класификација 42 - Расходи за коришћење услуга и роба, број 
у колони Износ у динарима: „98.718.895.245”, замењује се бројем: 
„101.759.875.245”; 

Економска класификација 441 – Расходи по основу отплате камате на 
домаће кредите, број у колони Износ у динарима: „56.999.624.000”, замењује се 
бројем: „56.729.624.000”; 

Економска класификација 442 - Расходи по основу отплате камата на 
стране кредите, број у колони Износ у динарима: „45.750.040.000”, замењује се 
бројем: „44.970.040.000”; 

Економска класификација 443 - Отплата камата по основу активираних 
гаранција, број у колони Износ у динарима: „8.900.000.000”, замењује се бројем: 
„8.450.000.000”; 

Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања, број у 
колони Износ у динарима: „801.639.786”, замењује се бројем: „851.639.786”; 

Економска класификација 45 - Субвенције, број у колони Износ у 
динарима: „93.735.955.772”, замењује се бројем: „97.511.222.772”; 

Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, 
број у колони Износ у динарима: „74.134.780.699”, замењује се бројем: 
„73.733.391.699”; 

Економска класификација 464 - Трансфери организацијама обавезног 
социјалног осигурања, број у колони Износ у динарима: „280.585.632.000”, 
замењује се бројем: „278.673.432.000”; 

Економска класификација 472 - Социјална заштита из буџета, број у 
колони Износ у динарима: „110.769.132.860”, замењује се бројем: 
„110.369.132.860”; 



Економска класификација 51 до 54 - Издаци за нефинансијску имовину, 
број у колони Износ у динарима: „42.155.640.562”, замењује се бројем: 
„39.524.927.562”; 

Економска класификација 551 - Нефинансијска имовина која се 
финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана, 
број у колони Износ у динарима: „4.186.036.748”, замењује се бројем: 
„3.946.036.748”. 

Члан 2. 
У члану 5. у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, капитални 

пројекат „Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката”, 
колона 2014, мења се и гласи: „3.006.000.000”. 

У оквиру Раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, капитални пројекат „Изградња аутопута Е-763 Обреновац-
Љиг”, колона 2014, мења се и гласи: „2.936.000.000”. 

У оквиру Раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, 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”, колона 2014, мења се и гласи: „1.075.116.000”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.5 - Буџетски фонд за воде Републике Србије, капитални 
пројекат „Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВНИ” Ваљево”, колона 2014, мења 
се и гласи: „184.203.001”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.5 - Буџетски фонд за воде Републике Србије, капитални 
пројекат „Изградња главног колектора за насеља Грабовац, Дубље и Црквенац-
Свилајнац”, колона 2014, мења се и гласи: „24.904.834”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.5 - Буџетски фонд за воде Републике Србије, капитални 
пројекат „Изградња водних објеката за снабдевање водом насеља Суботица и 
Роанда регионалног система Деспотовац-Свилајнац”, колона 2014, мења се и 
гласи: „13.035.934”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.11 - Управа за пољопривредно земљиште, капитални 
пројекат „Изградња нових и ревитализација постојећих система за 
наводњавање”, колона 2014, мења се и гласи: „58.680.000”. 

Члан 3. 
У члану 7. у оквиру Раздела 6 - Судови, Глава 6.6 - Виши судови, 

функција 330 - Судови, износ апропријације економске класификације 423 - 
Услуге по уговору, у колони 8, мења се и гласи: „2.072.731.000”. 

У оквиру Раздела 6 - Судови, Глава 6.7 - Основни судови, функција 330 - 
Судови, износ апропријације економске класификације 423 - Услуге по уговору, 
у колони 8, мења се и гласи: „2.999.420.000”. 

У оквиру Раздела 15 - Министарство унутрашњих послова, функција 310 
- Полицијске услуге, износ апропријације економске класификације 411 - Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 8, мења се и гласи: 
„41.735.299.000”; износ апропријације економске класификације 412- Социјални 
доприноси на терет послодавца у колони 8, мења се и гласи: „10.274.395.000”; 
износ апропријације економске класификације 415 - Накнаде трошкова за 



запослене, у колони 8, мења се и гласи: „2.002.272.000”, износ апропријације 
економске класификације 416 - Награде запосленима и остали посебни 
расходи, у колони 8, мења се и гласи: „608.000.000”, износ апропријације 
економске класификације 421- Стални трошкови, у колони 8, мења се и гласи: 
„3.275.550.000”. 

У оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, функција 90 - Социјална 
заштита некласификована на другом месту, износ апропријације економске 
класификације 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
у колони 8, мења се и гласи: „240.550.321.000”, у опису апропријације економске 
класификације 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
у колони 7, број: „6.872.200.000”, замењује се бројем: „5.960.000.000”. 

У оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, функција 110 - Извршни 
и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, 
износ апропријације економске класификације 541 - Земљиште, у колони 8, 
мења се и гласи: „3.006.000.000”. 

У оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Глава 16.7 - Управа за 
јавни дуг, функција 170 - Трансакције јавног дуга, износ апропријације 
економске класификације 441 - Отплате домаћих камата, у колони 8, мења се и 
гласи: „56.611.000.000”. 

У оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Глава 16.7 - Управа за 
јавни дуг, функција 170 - Трансакције јавног дуга, износ апропријације 
економске класификације 442 - Отплата страних камата, у колони 8, мења се и 
гласи: „44.970.000.000”. 

У оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Глава 16.7 - Управа за 
јавни дуг, функција 170 - Трансакције јавног дуга, износ апропријације 
економске класификације 443 - Отплата камата по гаранцијама, у колони 8, 
мења се и гласи: „8.450.000.000”. 

У оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Глава 16.7 - Управа за 
јавни дуг, функција 170 - Трансакције јавног дуга, износ апропријације 
економске класификације 444 - Пратећи трошкови задуживања, у колони 8, 
мења се и гласи: „850.000.000”. 

У оквиру Раздела 17 - Министарство спољних послова, Глава 17.1 - 
Дипломатско-конзуларна представништва, функција 113 - Спољни послови, 
Програм 0302 - Функционисање и унапређење постојеће дипломатске мреже, 
Пројекат 0001 - Подршка функционисању дипломатске мреже, износ 
апропријације економске класификације 421 - Стални трошкови у колони 8, 
мења се и гласи: „333.600.000”. 

У оквиру Раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, функција 450 - Саобраћај, износ апропријације економске 
класификације 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за 
реализацију националног инвестиционог плана у колони 8, мења се и гласи: 
„1.151.134.000”, у опису апропријације економске класификације 551 - 
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана, у колони 7 износ: „1.315.116.000” мења се и 
гласи: „1.075.116.000”. 

У оквиру Раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, функција 620 - Развој заједнице, износ апропријације 
економске класификације 511 - Зграде и грађевински објекти, у колони 8, мења 
се и гласи: „3.033.000.000”, у опису апропријације економске класификације 511 



- Зграде и грађевински објекти, у колони 7 износ: „3.236.000.000” мења се и 
гласи: „2.936.000.000”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, износ 
апропријације економске класификације 451 -  Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, у колони 8, мења се и гласи: 
„394.949.000”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом 
месту, износ апропријације економске класификације 424 - Специјализоване 
услуге, у колони 8, мења се и гласи: „92.918.000”, опис апропријације економске 
класификације 424 - Специјализоване услуге, у колони 7, мења се и гласи: „Део 
средстава ове апропријације у износу од 34.751.292 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); износ апропријације економске 
класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти у колони 8, мења се и 
гласи: „239.750.000”, износ апропријације економске класификације 511 - Зграде 
и грађевински објекти, у колони 8, мења се и гласи: „23.000.000”, износ 
апропријације економске класификације 541 - Земљиште, у колони 8, мења се и 
гласи: „393.000”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.3 - Управа за заштиту биља, функција 420 - Пољопривреда, 
шумарство, лов и риболов, износ апропријације економске класификације 424 - 
Специјализоване услуге, у колони 8, мења се и гласи: „225.262.000”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.5  - Буџетски фонд за воде Републике Србије, функција 630 - 
Водоснабдевање, износ апропријације економске класификације 511 - Зграде и 
грађевински објекти, у колони 8, мења се и гласи: „2.451.649.000”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.10 - Управа за аграрна плаћања, функција 420 - 
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, износ апропријације економске 
класификације 423 - Услуге по уговору, у колони 8, мења се и гласи: 
„16.620.000”, износ апропријације економске класификације 451 - Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у колони 8, мења се и 
гласи: „28.829.156.000”. 

У оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Глава 23.11 - Управа за пољопривредно земљиште, функција 420 - 
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, износ апропријације економске 
класификације 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама, у колони 8, мења се и гласи: „490.155.000”, износ апропријације 
економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у колони 8, 
мења се и гласи: „466.407.000”, износ апропријације економске класификације 
511 - Зграде и грађевински објекти, у колони 8, мења се и гласи: „58.680.000”. 

У оквиру Раздела 25 - Министарство здравља, функција 760 - Здравство 
некласификовано на другом месту, Програм 1803 - Унапређење квалитета и 
услова за лечење, Пројекат 0001 - Изградња и опремање здравствених 
установа у државој својини чији је оснивач Република, износ апропријације 
економске класификације 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, у колони 8, мења се и гласи: „1.704.945.000”. 



У оквиру Раздела 26 - Министарство рударства и енергетике, функција 
430 - Гориво и енергија, износ апропријације економске класификације 521 - 
Робне резерве, у колони 8, мења се и гласи: „1.288.968.000”. 

У оквиру Раздела 28 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, функција 10 - Болест и инвалидност, износ апропријације 
економске класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у 
колони 8, мења се и гласи: „14.700.000.000”; функција 70 - Социјална помоћ 
угроженом становништву некласификована на другом месту, износ 
апропријације економске класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета, у колони 8, мења се и гласи: „30.435.500.000”. 

У оквиру Раздела 28 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, функција 412 - Општи послови по питању рада, износ 
апропријације економске класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета, у колони 8, мења се и гласи: „3.320.000.000”. 

У оквиру Раздела 52 - Републичка дирекција за робне резерве, функција 
490 - Економски послови некласификовани на другом месту, Програм 1509 - 
Осигурање стабилности тржишта, Пројекат 0001 - Обезбеђење функционалног 
јединства између стратешких и стабилизационих робних резерви износ 
апропријације економске класификације 521 - Робне резерве, у колони 8, мења 
се и гласи: „4.585.478.000”. 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
  
 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.  ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА У 2014. ГОДИНИ 
Економска политика коју ће Влада водити до краја 2014. године биће 

усмерена на наставак започете фискалне консолидације, пре свега 
консолидације буџетских расхода.  
III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО 
КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ) 

Полазна основа при изради ребаланса поред потребних мера за 
спровођење фискалне консолидације са расходне стране била је и процена 
нужних недостајућих средстава по одређеним категоријама расхода. 

Мере на расходној страни спроведене у овом ребалансу су следеће: 

§ смањење расхода и издатака за које је оцењено да се до краја 
године неће извршити у планираном износу  

§ обезбеђење додатних средстава: 
-   за измирење преузетих обавеза из претходног периода;  
-   за субвенције пољопривреди; 
-   за пратеће трошкове задуживања; 
-   за решавање радно правног статуса радника предузећа у 
реструктурирању. 

  

Посебна напомена за одређене категорије расхода: 

           У оквиру главе Управе за аграрна плаћања повећана су средства за 
субвенције у износу од 4.033.430.000 динара за измирење доспелих обавеза. 
Средства ће се користити за исплату регреса за гориво и ђубриво, подстицаја 
за биљну производњу, премије осигурања и подстицаја за приплодна грла.  
           У оквиру Раздела 28 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, функција 412 - Општи послови по питању рада, 
апропријација економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета, и то у износу од 500.000.000 динара, у циљу решавања радно правног 
статуса радника који су запослени у предузећима која су била процесу 
реструктурирања и припреме за приватизацију -  „Транзициони фонд”. 
 
IV. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, у складу са 
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РСˮ, број 
20/12 - пречишћен текст), како би се избегле штетне последице на рад 
државних органа и организација за обавезно социјално осигурање, у циљу 



стварања неопходних материјалних и других услова за финансирање рада 
државних органа и организација на целој територији Републике Србије, при 
чему је неопходно предузети мере за стварање услова за заустављање даљег 
раста дуга у средњем року. 

V. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ 
ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 
 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ. Нарочито оправдани 
разлози за раније ступање на снагу овог закона, у смислу члана 196. став 4. 
Устава Републике Србије, састоје се у потреби да се обезбеди несметано 
функционисање државних органа и организација. Стога је у циљу финансирања 
остваривања права и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и 
законом, потребно да се омогући несметано извршавање расхода и издатака. У 
супротном, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода 
и издатака Републике Србије, а тиме и извршавање функција и надлежности 
Републике Србије.  

Разлог за раније ступање на снагу овог закона, садржан је и у потреби 
обезбеђивања буџетских средстава за измирење преузетих обавеза код 
судова, субвенције у пољопривреди и решавања радно правног статуса 
радника предузећа у реструктурирању.  



ПРЕДЛОГ 

На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 − исправка и 108/13), 
 
 

Народна скупштина доноси 
 

  
 
 

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА 
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
I 

 
 Даје се сагласност на Одлуку о изменама Финансијског плана 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. 
годину, коју је Управни одбор Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање донео на седници од 12. децембра 2014. године.  
 
 
      
            II 

 
 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
 
 
 
Број:  
У Београду,   децембра 2014. године 
 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
 
 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 
 1. Правни основ за доношење Одлуке  
  

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби члана 43. 
став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 − исправка и 108/13), којом је утврђено да 
Народна скупштина доноси одлуке о давању сагласности на финансијске 
планове организација за обавезно социјално осигурање.  

 
2. Разлози за доношење Одлуке 
 
Предлоге одлука о давању сагласности на финансијске планове 

организација за обавезно социјално осигурање са финансијским плановима 
организација за обавезно социјално осигурање, према члану 31. поменутог 
закона, доноси Народна скупштина. На исти начин поступа се и у случају 
доношења одлука о изменама и допунама финансијских планова организација 
за обавезно социјално осигурање.  
 

3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 
 
У члану 1. став 1. поменутог закона прописано је да је Републички фонд 

за пензијско и инвалидско осигурање организација за обавезно социјално 
осигурање, па се у складу са наведенoм одредбом предлаже доношење Одлуке 
о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину. 

 
4. Разлози за доношење Одлуке по хитном поступку 
 
Ову одлуку је потребно донети по хитном поступку, ради обезбеђења 

неопходних материјалних и других услова за финансирање рада ове 
организације за обавезно социјално осигурање и редовне исплате одређених 
права.  



На основу члана 160. став 1. тачка 5) Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04-УС, 84/04-др.закон, 85/05, 
101/05-др.закон, 63/06 –УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/2014) 

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, на седници од 12. децембра 2014. године, донео је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕПУБЛИЧКОГ 
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

ЗА  2014. ГОДИНУ 
 1. У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 
118/14), у ОПШТЕМ ДЕЛУ тачкa 1. и тачкa 2.  мењају се и гласе: 

„ 1. Укупни текући приходи и примања Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) за 2014. годину, распоређују се 
по врстама, и то: 

    
                                                                                                  (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-

ција 
ПРИМАЊА ИЗНОС 

1 2 3 
700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 594.964.260 
720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 338.392.500 
721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 160.640.000 
721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 

144.122.500 
721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 

самосталну делатност и незапослених лица 29.110.000 
721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати 4.520.000 
730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 251.130.000 
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 251.130.000 
733160 Текући трансфери од других нивоа власти у корист 

организација обавезног социјалног осигурања 251.130.000 
  Трансфери Министарства финансија  223.135.000 
  Трансфери Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања 27.995.000 
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 436.200 
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 12.000 
741100 Камате 10.000 
741160 Камате на средства организација обавезног социјалног 

осигурања 10.000 
741200 Дивиденде 2.000 
741260 Дивиденде организација обавезног социјалног осигурања 2.000 
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 14.000 
742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист 

организација обавезног социјалног осигурања 14.000 



743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 200 
743460 Приходи од пенала у корист нивоа организација обавезног 

социјалног осигурања 200 
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 410.000 
745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација 

обавезног социјалног осиуграња 410.000 
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

748.447 
771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

748.447 
771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 748.447 
780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ 4.257.113 
781300 Трансфери између организација обавезног социјалног 

осигурања 4.257.113 
781321 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених 

који уплаћује Националнa службa за запошљавање 

1.213.500 
781322 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који 

примају накнаду за време привремене спречености за рад 
(боловање) по прописима о здравственом осигурању, који 
уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање 

1.975.850 
781323 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа 

Националнa службa за запошљавање  по члану 45. Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 

49.000 
781324 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних 

осигураника који примају накнаду за време привремене 
спречености за рад (боловање) 5.000 

781341 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која су 
престала да обављају самосталну делатност, док остварују 
право на новчану накнаду према прописима о раду и 
запошљавању 

58.003 
781342 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка 

лица која, у складу са законом, самостално обављају 
привредну и другу деланост као основно занимање док примају 
накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) 
по прописима о здравственом осигурању коју плаћа Републички 
фонд за здравствено осигурање или док су на породиљском 
одсуству 

955.760 
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

35.200 
810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 35.200 



811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 35.000 
811160 Примања од продаје непокретности у корист организација 

обавезног социјалног осигурања 35.000 
812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 200 
812160 Примања од продаје покретних ствари у корист организација 

обавезног социјалног осигурања 200 
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 230.540 
920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 230.540 
921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

230.540 
921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 

нефинансијским институцијама 5.000 
921560 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним 

нефинансијским институцијама у корист организација обавезног 
социјалног осигурања 5.000 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 40.000 

921660 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист организација обавезног социјалног осигурања 

40.000 
921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 185.540 
921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 

корист организација обавезног социјалног осигурања 185.540 
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА-класа 7, 8 и 9 595.230.000 

 
 2. Укупни текући расходи и издаци Фонда за 2014. годину, утврђују се 

у следећим износима, и то:  

 
(у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-    

ција 
ИЗДАЦИ ИЗНОС 

1 2 3 
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 594.447.903 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4.000.000 
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.171.000 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 567.600 
413000 Накнаде у натури 16.000 
414000 Социјална давања запосленима 85.000 
415000 Накнаде трошкова за запослене 115.000 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 45.400 
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 2.327.555 
421000 Стални трошкови 576.925 
422000 Трошкови путовања 65.330 



423000 Услуге по уговору 1.331.160 
424000 Специјализоване услуге 12.800 
425000 Текуће поправке и одржавање  165.340 
426000 Материјал 176.000 
440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 50.000 
444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000 
460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.500 
465000 Остале дотације и трансфери 8.500 
470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 587.640.000 
471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) 
587.640.000 

471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 
домаћинствима 529.063.400 

471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 
пружаоцима услуга 342.600 

471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног 
осигурања за доприносе за осигурање 58.234.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 421.848 
482000 Порези, обавезне таксе и казне  108.348 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  310.500 
485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 3.000 
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  502.097 
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 502.097 
511000 Зграде и грађевински објекти 170.623 
512000 Машине и опрема 179.239 
513000 Остале некретнине и опрема 44.008 
515000 Нематеријална имовина 108.227 
600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 280.000 
620000 НАБАВKА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 280.000 
621000 Набавка домаће финансијске имовине 280.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6 595.230.000 
  ” 

2. У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2014. годину, ПОСЕБАН ДЕО мења се и гласи: 

„3. Укупни текући расходи и издаци Фонда приказани у оквиру ОПШТЕГ ДЕЛА 
по врстама које су карактеристичне за Фонд: 

                                                                                        (у хиљадама динара) 
Економска 
класифика-    

ција 
ИЗДАЦИ ИЗНОС 

1 2 3 
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 594.447.903 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4.000.000 
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.171.000 



412000 Социјални доприноси на терет послодавца 567.600 
413000 Накнаде у натури 16.000 
414000 Социјална давања запосленима 85.000 
415000 Накнаде трошкова за запослене 115.000 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 45.400 
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 2.327.555 
421000 Стални трошкови 576.925 
422000 Трошкови путовања 65.330 
423000 Услуге по уговору 1.331.160 
424000 Специјализоване услуге 12.800 
425000 Текуће поправке и одржавање  165.340 
426000 Материјал 176.000 
440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 50.000 
444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000 
460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.500 
465000 Остале дотације и трансфери 8.500 
470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 587.640.000 
471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) 587.640.000 
471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

домаћинствима 529.063.400 
471121-3 Основне пензије 508.606.000 

471124 Нега и помоћ пензионера 14.010.000 
471125 Телесно оштећење пензионера 1.200.000 
471131 Накнада за скраћено радно време за инвалиде II категорије 130.000 
471134 Привремена накнада за рад од дана настајања инвалидности до 

запошљавања на друго одговарајуће радно место 1.200.000 
471135 Накнаде за телесно оштећење 175.000 
471136 Накнаде за инвалиде III категорије 240.000 
471137 Нега и помоћ осигураника 600.000 
471193 Погребни трошкови 2.656.300 
471199 Остала права исплаћена непосредно домаћинствима 246.100 
471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

пружаоцима услуга 342.600 
471231 Трошкови смештаја пензионера у домове за старе 3.000 
471292 Услуге  рехабилитације и рекреације 339.600 
471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног 

осигурања за доприносе за осигурање 58.234.000 
471911 Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за 

доприносе за осигурање 56.827.000 
471912 Трансфери  за здравствено осигурање инвалида  II и  III 

категорије 40.000 



471913 Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за 
накнаду зарада од дана инвалидности до дана  правоснажности 
решења 160.000 

471961 Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за 
доприносе за осигурање 1.207.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 421.848 
482000 Порези, обавезне таксе и казне  108.348 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  310.500 
485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 3.000 
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  502.097 
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 502.097 
511000 Зграде и грађевински објекти 170.623 
512000 Машине и опрема 179.239 
513000 Остале некретнине и опрема 44.008 
515000 Нематеријална имовина 108.227 
600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 280.000 
620000 НАБАВKА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 280.000 
621000 Набавка домаће финансијске имовине 280.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6 595.230.000 
” 

3. Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода и издатка у износу до 5% вредности апропријације. 

4. Ову одлуку, по добијању сагласности Народне скупштине Републике 
Србије, објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

08/2 Број: 022.2-11/47                                                   
У Београду, 12. децембра 2014. године                   

 
 

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  
 
 
 

                                                                             Заменик председника,   
                                                                                                                          

                                                                                    Славица Савичић  
 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРАЊЕ  

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Уводне напомене 
Правни основ за доношење Финансијског плана садржан је у члану 160. 

став 1. тачка 5) Закона о пензијском  и инвалидском осигурању 
(„СлужбенигласникРС",бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – 
др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/2014), којим 
је прописано да управни одбор Фонда доноси финансијски план, као и у члану 
6. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр. и 108/2013) којим је прописано да 
финансијски план организације обавезног социјалног осигурања доноси 
надлежни орган организације уз сагласност Народне скупштине. 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Финансијског плана 
садржан је у члану 47. Закона о буџетском систему којим је прописано да ако у 
току фискалне године за коју је донет финансијски план дође до повећања 
расхода и издатака или смањења прихода, уравнотежење финансијског плана 
врши се ребалансомфинансијског плана,смањењем планираних расхода и 
издатака или увођењем нових прихода, на начин и у процедури у којој је 
финансијски план донет. 

Разлози за доношење 
Финансијским планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање за 2014. годину(„Службени гласник РС”, бр.113/13 и 118/2014) укупни 
приходи и примања и расходи и издаципланирани су у износу од 594,23 
милијарде динара. Од укупно планиранихрасхода и издатака,за расходе на име 
основних пензија предвиђен је износ од 507,70 милијарди динара. Како је у 
Фонду, као последица штрајка запослених, настао заостатак у решавању 
предмета, чије решавање је интензивирано током новембра и децембра текуће 
године, услед очекивања значајног прилива броја корисника у исплати права за 
новембар 2014. године, потребно је обезбедити додатна средства за исплату 
заосталих права нових корисника. Према проценама Фонда потребна су 
додатна средства на позицији основних пензија са припадајућим доприносима 
за здравствено осигурањеу укупном износу од 1,00 милијарде динара. 

Како се, сагледавајући остварење у првих једанаест месеци 2014. 
године, очекују виши приходи од доприноса у односу на првобитно планиране, 
средства за исплату заосталих пензија могу се обезбедити приходима од 
доприноса који би се ребалансом плана повећали за 1,00 милијарду динара, те 
додатна средства из буџета Републике Србије за финансирање исплате права 
из ПИО неће бити потребна. 

Приходи и примања 
Укупни приходи и примања Фонда повећани су са 594,23 милијарде 

динара на 595,23 милијарде динара, односно за 0,17% (1,00 милијарду динара) 
кроз повећање прихода на позицији социјалних доприноса (Ко720000), у делу 
доприноса за социјално осигурање на терет запослених (Ко721100) за 300,00 
милиона динара и доприноса за социјално осигурање на терет послодавца 
(Ко721200) за 292,50 милиона динараи на позицији трансфера између буџетских 
корисника на истом нивоу (Ко780000), у делу доприноса за пензијско и 



инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за 
запошљавање у износу од 407,50 милиона динара (Ко781321). 

Расходи и издаци 
Укупни расходи и издаци Фонда повећани су са 594,23 милијарде динара 

на 595,23 милијарде динара, односно за 0,17% (1,00 милијарду динара) кроз 
повећање расхода на позицији основних пензија (Ко471121-3) за 906,00 
милиона динара и на позицији трансфера Републичком фонду за здравствено 
осигурање за доприносе за осигурање (Ко471911) за 94,00 милиона динара. 



ПРЕДЛОГ 

 
 
На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 − 
исправка и 108/13), 
 
Народна скупштина доноси 
 
  
 
 

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 
 

I 
 
 Даје се сагласност на Одлуку о изменама Финансијског плана 
Националне службе за запошљавање за 2014. годину, коју је Управни 
одбор Националне службе за запошљавање донео на седници од 17. 
децембра 2014. године.  
 
 
      
            II 

 
 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
 
 
Број: 
У Београду,   децембар 2014. године 
 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
 
 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 
 



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 
 
 1. Правни основ за доношење Одлуке  
 
 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби 
члана 43. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 − исправка и 108/13), 
којом је утврђено да Народна скупштина доноси одлуке о давању 
сагласности на финансијске планове организација за обавезно социјално 
осигурање.  
 
2. Разлози за доношење Одлуке 
 
Предлози одлука о давању сагласности на финансијске планове 
организација за обавезно социјално осигурање са финансијским 
плановима организација за обавезно социјално осигурање, према члану 
31. поменутог закона, усвајају се заједно са предлогом буџета Републике 
Србије и достављају се заједно са тим предлогом,  Народној скупштини.  
На исти начин поступа се и у случају доношења закона о изменама и 
допунама закона о буџету Републике Србије и изменама и допунама 
финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање.  
 
3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 
 
 У члану 1. став 1. поменутог закона прописано је да је Национална 
служба за запошљавање организација за обавезно социјално осигурање, 
па се у складу са наведенoм одредбом предлаже доношење Одлуке о 
давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана 
Националне службе за запошљавање за 2014. годину. 
 
4. Разлози за доношење Одлуке по хитном поступку 
 
С обзиром на чињеницу да се предлаже разматрање и доношење закона 
о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. 
годину по хитном поступку, ову одлуку је такође потребно донети по 
хитном поступку, ради обезбеђења неопходних материјалних и других 
услова за финансирање рада ове организације за обавезно социјално 
осигурање и редовне исплате одређених права.  



- 2 - 

 

 
На основу члана 13. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10), члана 14. Статута 
Националне службе за запошљавање („Службени гласник РС", број 2/10, 43/11 
и 16/12),  Управни одбор Националне службе за запошљавање, на 16. седници 
одржаној дана 17.12.2014. године, доноси 
 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
У Финансијском плану Националне службе за запошљавање за 2014. годину, 
(„Службени гласник РС“, бр. 115/13, 100/14 и 120/14), члан 2. мења се и гласи: 
 

„Члан 2. 
 
Општи део финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци за 
2014. годину и то: 
 

1. Приходи и примања 

(у хиљ. динара) 
Економска 

класификација П Р И Х О Д И   И   П Р И М А Њ А Износ 

1 2 3 
700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   29.818.613 
720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 19.000.000 
721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 19.000.000 
721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 8.920.104 
721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 9.247.656 
721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну 

делатност и незапослених лица 831.250 
721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати 990 
732* ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  413.143 
733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 10.022.250 
7331211** Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
за реализацију мера активне политике запошљавања и за исплату 
посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до 
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију   3.043.250 

7331212*** Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање 
запошљавања особа са инвалидитетом  519.000 

733165 Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из 
Министарства финансија 5.960.000 

733165**** Текући трансфер од других нивоа власти у корист Националне 
службе за запошљавање -ОПШТИНЕ 500.000 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 230.000 
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 28.000 
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742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 3.000 
742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист 

организација обавезног социјалног осигурања  2.500 
742360 Приходи организација обавезног социјалног осигурања од 

споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне 
јединице 500 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  199.000 
745120 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа републике 500 
745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација обавезног 

социјалног осиуграња 198.500 
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 13.220 
771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 500 
772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 12.720 
780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ 140.000 
781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 

НИВОУ 140.000 
781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања 140.000 
781350 Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у 

корист Националне службе за запошљавање 140.000 
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  6.000 
810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 6.000 
811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 500 
811100 Примања од продаје непокретности 500 
811165 Примања од продаје непокретности у корист Националне службе за 

запошљавање 500 
812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 5.500 
812100 Примања од продаје покретне имовине 5.500 
812165 Примања од продаје покретних ствари у корист Националне 

службе за запошљавање 5.500 
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 1.000 
920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 
921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.000 
921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 

домаћинствима у земљи 500 
921660 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 

корист организација обавезног социјалног осигурања 500 
921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 500 
921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист 

организација обавезног социјалног осигурања 500 
  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе  7, 8 и 9 29.825.613 

*Ова средства намењена су за реализацију међународних пројеката које спроводи Национална служба за 
запошљавање 
**Трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања намењен је за 
финансирање програма и мера активне политике запошљавања и за исплату посебне новчане накнаде, а 
распоред и коришћење средстава вршиће се по посебним актима Владе 
***Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. 
****Планирана средства намењена су за мере и програме активне политике запошљавања на терет локалних 
самоуправа-општина 
 
 
 



- 4 - 

 
        (у хиљ. динара) 

- НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА  
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 1.300.000 

- УКУПНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 31.125.613 

 
 

2. Раходи и издаци 

      (у хиљ. динара) 
Економска 

класификација Р А С Х О Д И   И   И З Д А Ц И  Износ 

1 2 3 
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  - УКУПНО 30.311.239 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.210.601 
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1.677.404 
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 300.220 
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 27.000 
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 137.977 
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 52.000 
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 16.000 
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО 1.540.109 
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  827.226 
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО 61.445 
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО 218.571 
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.270 
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  283.340 
426000 МАТЕРИЈАЛ - УКУПНО 147.257 
440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000 
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 500 
444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 500 
460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000 
465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000 
470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 25.962.029 
471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације обавезног 

социјалног осигурања)  23.518.779 
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.443.250 
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 589.500 
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 30.000 
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 150.000 
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 409.500 
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - УКУПНО 414.374 
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО 414.374 
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 117.068 
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА - УКУПНО 274.306 
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 23.000 
600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 400.000 
620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 400.000 
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 400.000 
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  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6 31.125.613 “ 
 

Члан 2. 
 

Члан 3. мења се и гласи: 
„Члан 3. 

 
Посебан део финансијског плана чине расходи и издаци, утврђени у члану 2. овог плана 
са детаљнијим подацима за специфичне расходе Националне службе за запошљавање 
из групе 471-ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ 
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА), као и за расходе и издатке који се финансирају из 
средстава донација: 
                     (у хиљ. динара) 

Економска 
класификација Р А С Х О Д И    И   И З Д А Ц И  Износ 

1 2 3 
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  - УКУПНО 30.311.239 
  из редовних прихода за рад Националне службе за запошљавање 30.039.152 
  ****из средстава донација 272.087 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.210.601 
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1.677.404 
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 300.220 
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 27.000 
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 137.977 
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 52.000 
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 16.000 
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО 1.540.109 
  из редовних прихода за рад Националне службе за 

запошљавање 1.491.917 
  ****из средстава донација  48.192 
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  827.226 
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО 61.445 
  из редовних прихода за рад Националне службе за 

запошљавање 27.000 
  ****из средстава донација - Пројекат „Подизање учинка и 

конкурентности и повезивање потреба привреде са понудом 
тржишта радне снаге кроз  јавно-приватно умрежавање“ 
(MATCHDO) 163 

  ****из средстава донација - Пројекат „Унапређење студија за 
развој производа у Србији и Босни и Херцеговини“ (TEMPUS) 174 

  **** из средстава донација - Пројекат: Прогрес - CEgreenCO - 
Дефинисање профила грађевинског инжењера и дизајн програма 
обуке у зеленом грађевинарству са фокусом на управљање 
отпадним водама  809 

  ****из средстава донација - Пројекат: Прогрес Парес - 
бенчмаркинг служби за запошљавање - допринос примени 
гаранције за младе 925 

  ****из средстава донација - Пројекат: Прогрес - заједничко учење 
- Ка већем запошљавању кроз узајамно учење са фокусом на 
младима и другим угроженим групама 4.625 

  ****из средстава донација - Пројекат: "Информисање, 
консултације и учешће представника привредних субјеката"  4.625 

  ****из средстава донација - Пројекат прекограничне сарадње са 
Хрватском - економски развој 11.562 
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  ****из средстава донација - Пројекат прекограничне сарадње са 
Хрватском - екологија и туризам 11.562 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО 218.571 
  из редовних прихода за рад Националне службе за 

запошљавање 205.281 
  ****из средстава донација -  Пројекат "Повећање ефикасности 

политике запошљавања према угроженим групама " (IPA 2012) 9.580 
  ****из средстава донација -   „Подизање учинка и конкурентности 

и повезивање потреба привреде са понудом тржишта радне 
снаге кроз  јавно-приватно умрежавање“ (MATCHDO) 

936 
  ****из средстава донација -   Пројекат: Прогрес - CEgreenCO - 

Дефинисање профила грађевинског инжењера и дизајн програма 
обуке у зеленом грађевинарству са фокусом на управљање 
отпадним водама  462 

  ****из средстава донација -   Пројекат: Прогрес Парес - 
бенчмаркинг служби за запошљавање - допринос примени 
гаранције за младе 1.156 

  ****из средстава донација -  Пројекат:  "Информисање, 
консултације и учешће представника привредних субјеката " 1.156 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.270 
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  283.340 
426000 МАТЕРИЈАЛ - УКУПНО  147.257 
  из редовних прихода за рад Националне службе за 

запошљавање 146.800 
  ****из средстава донација -  Пројекат "Повећање ефикасности 

политике запошљавања према угроженим групама " (IPA 2012) 457 
440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000 
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 500 
444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 500 
460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000 
465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000 
470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УКУПНО 25.962.029 
471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације обавезног 

социјалног осигурања) 23.518.779 
1 НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 17.974.474 

  Накнада за случај незапослености (нето) 11.451.678 
  Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за 

доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за 
незапослене 2.053.491 

  Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за доприносе за 
осигурање за редовну новчану накнаду за незапослене 4.086.614 

  Трансфери Републичком фонду за ПИО самосталних делатности 
за доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за 
незапослене 382.691 

2 ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
КиМ 3.260.000 

  Привремена накнада запослених са територије АП Косова и 
Метохије (нето) 2.082.878 

  Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за 
допринос за привремену накнаду за КиМ 391.834 

  Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за привремену 
накнаду за КиМ 785.288 
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3 ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а И 45б ЗАКОНА О 
ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 360.000 

  Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за Члан 
45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање 123.684 

  Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за Члан 45., 
45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 221.232 

  Трансфери НСЗ за Члан 45.,45а и 45б Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање 15.084 

4 Новчана накнада у једнократном износу ради 
самозапошљавања и подстицаји за кориснике новчане 
накнаде 35.600 

5 Здравствени прегледи незапослених и процене радне 
способности 35.810 

6 Остале исплате Националне службе за запошљавање  10.000 
7 *ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 600.000 
8 **ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА 519.000 

9 ***ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА - ОПШТИНА 

500.000 
10 ****ПРОГРАМИ И МЕРЕ  ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА 223.895 

  Пројекат "Повећање ефикасности политике запошљавања 
према угроженим групама" (IPA 2012) 145.205 

  Пројекат "Општински економски развој у источној Србији" (GIZ) 4.193 
  Пројекат: Прогрес - CEgreenCO - Дефинисање профила 

грађевинског инжењера и дизајн програма обуке у зеленом 
грађевинарству са фокусом на управљање отпадним водама  231 

  Пројекат: Подршка социјалној инклузији најрањивијих група, укљ. 
Роме 46.250 

  Пројекат прекограничне сарадње са Хрватском - економски 
развој 11.561 

  Пројекат прекограничне сарадње са Хрватском - екологија и 
туризам 11.561 

  Пројекат Промоција запошљавања младих 1.502 
  Пројекат Побољшање услова живота интерно расељених лица 2.202 
  Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији 

1.190 
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.443.250 

*ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 
ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ПЕНЗИЈУ 2.443.250 
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 589.500 
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 30.000 
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 150.000 
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 409.500 
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - УКУПНО 414.374 
  из редовних прихода за рад Националне службе за 

запошљавање 273.318 
  ****из средстава донација 141.056 
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО 414.374 



- 8 - 

  из редовних прихода за рад Националне службе за 
запошљавање 273.318 

  ****из средстава донација 141.056 
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 117.068 
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА- УКУПНО 274.306 
  из редовних прихода за рад Националне службе за 

запошљавање 133.250 
  ****из средстава донација - Пројекат "Повећање ефикасности 

политике запошљавања према угроженим групама" (IPA 2012) 141.056 
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 23.000 
600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 400.000 
620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 400.000 
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 400.000 
  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

- из редовних прихода за рад Националне службе за запошљавање 30.712.470 
  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - из средстава донација 413.143 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 31.125.613 “ 
* Средства за ове намене обезбеђују се кроз трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања 
**Средства за ове намене обезбеђују се из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање 
запошљавања 
    особа са инвалидитетом 
***Средства за ове намене обезбеђују се кроз трансфер локалних самоуправа – општине 
****Средства за ове намене обезбеђују се из међународних донација 

 
 

Члан 3. 
 

Ову одлуку, по добијању сагласности Народне скупштине Републике Србије, објавити у 
„Службеном гласнику Републике Србије". 
 
 
 
 
Број: 0011-40-11/2014 
У Београду: 17.12.2014. 
 
 

УПРАВНИ ОДБОР НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
 
 
 

                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
 

                            Даријо Мачкић 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа - 
ВЛАДА 
    Обрађивач - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
 
2. Назив прописа 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ  
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране(„Службени гласник 
РС”, број 83/08)(у даљем тексту: Споразум),односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа - НЕМА 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума – НЕМА 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума - НЕМА 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума - 
НЕМА 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију–НЕМА 
 
4. Усклађеностпрописа сапрописима Европске уније 
Не постоје релевантни прописи Европске уније са којима је потребно ускладити 
одредбе Предлога закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике 
Србије за 2014. годину.  
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Не постоје релевантни прописи Европске уније са којима је потребно ускладити 
одредбе Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике 
Србије за 2014. годину.  
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик?   / 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?- НИЈЕ 
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8. Учешће консултаната у изради прописаи њихово мишљење о 
усклађености / 
 

 


