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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
1
 

 
 

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 

                                                 
1
 Садржај се налази на крају текста Образложења 
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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 ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО  

     КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ) 

 

 

Прописи којима је утврђен основ за финансирање расхода и издатака 

 

  Правни основ за израду Закона о буџету Репубике Србије 

предстaвља велики број системских закона и подзаконских аката (одлуке, уредбе, 

правилници), од којих су посебно значајни следећи системски закони и 

подзаконски акти: 
Устав Републике Србије; 

Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10); 

Закон о министарствима ("Службени гласник РС", број  16/11); 

Извештај о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. 

годину; 

Правилник о стандардном класификационом оквиру, и Контном плану за буџетски 

систем ("Службени гласник РС", бр. 20/07, 37/07,..  и 10/11); 

Закон о платама државних службеника и намештеника (“Службени гласник РС”, 

бр. 62/06, 63/06-испр., 115/06-испр., 101/07 и 99/10) 

Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", 

бр. 34/01, 62/06, 116/08 и 92/11); 

Уредба о припреми кадровског плана у државним органима („Службени гласник 

РС”, број 8/06); 

Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији 

("Службени гласник РС", број 104/09); 

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 

43/03, 53/04, 61/05, 101/05, 70/11); 

Закон о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 50/2,..., 43/11), 

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, ... 78/11), 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 

106/06...., 101/10), 

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, 

бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09  и 52/11), 

Закон о Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10); 

Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10); 

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06 и 

47/11); 

Закон о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 

16/11); 

Одлука о избору Владе („Службени гласник РС“, број 66/08); 
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Закон о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр.116/08, 104/09, 101/10, 31/11 и 

78/11);  

Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10 и 

78/11);  

Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10 и 

88/11);  

Закон о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10 и 

88/11);  

Закон о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10);  

Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08);  

Закон о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 43/91);  

Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине  

(„Службени гласник РС”, број 67/03, 135/04, 61/05, 101/07 и 104/09); 

Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени гласник 

РС”, број 97/08); 

Закон 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 откупа пољопривредних производа („Службени 

гласник РС”, бр.181/91, 20/92 и 42/98); 

Закон о рехабилитацији („Службени гласник РС“, број  92/11); 

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, број  

72/11); 

Закон о изменама и допунама закона о организацији и надлежности државних 

органа у сузбијању организованог криминала („Службени гласник РС“, бр. 42/02, 

27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 45/05, 61/05, 72/09 и 72/11); 

Закон о сарадњи са Међународним кривичним судом „Службени гласник РС", број 

72/09); 

Закон  о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр.  85/05 72/09 и 

31/11); 

Закон о изменама и допунама кривичног законика („Службени гласник РС", бр. 

72/09 и 111/09); 

Закон о кривичном поступку  („Службени гласник РС", бр.70/01, 68/02 ...76/10 и 

72/11); 

Закон о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 61/05,.. и 31/09); 

Закон о судским вештацима  ("Службени гласник РС", број: 44/10); 

Закон о амнестији  ("Службени гласник РС", број 18/10); 

Закон о Заштитнику грађана („Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07);Закон о 

Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07  и 

36/10); 

Закон о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 126/07-исправка 

и 41/09); 

Закон о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09); 

Закон о одбрани („Службени гласник РС”, бр.116/07, 88/09 и 104/09);  

Закон о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 63/09 и 92/11); 

Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 92/11); 
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Закон о Безбедоносно-информативној агенцији („Службени гласник РС", бр. 42/02 

и 111/09); 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", 

бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 53/10); 

Царински  закон („Службени гласник РС", број 18/10); 

Закон о царинској тарифи („Службени гласник РС", бр. 62/05, 61/07 и 5/09); 

Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 

43/11); 

Закон о политичким странкама („Службени гласник РС”, број 36/09); 

Закон о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 85/05 и 95/10);  

Закон о дувану („Службени гласник РС“, бр.101/05, 90/07, 95/10 и 36/11);   

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник 

РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10);  

Закон о девизном пословању („Службени гласник РС", бр. 62/06 и 31/11);  

Закон о слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06); 

Закон о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11); 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05, 

5/09, 107/09 и 101/10); 

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 

РС", бр. 36/09 и 88/10); 

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08);  

Закон о средствима за заштиту биља ("Службени гласник РС", број  41/09) 

Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта ("Службени 

гласник РС", број  41/09); 

Закон о здрављу биља ("Службени гласник РС", број  41/09); 

Закон о вину ("Службени гласник РС", број  41/09); 

Закон о пиву ("Службени гласник РС", број  30/10); 

Закон о ракији и другим алкхолним пићима  ("Службени гласник РС", број  41/09); 

Закон о семену („Службени гласник РС", бр.  45/05 и 30/10); 

Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РС", 

бр.  18/05 и 30/10); 

Закон о генетички модификованим организмима („Службени гласник РС", број  

41/09); 

Закон о признавању сорти пољопривредног биља („Службени гласник РС", број  

30/10); 

Закон о органској производњи („Службени гласник РС", број  30/10); 

Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број  41/09);   

Закон о пољопривредном земљишту  („Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 

41/09); 

Закон о водама („Службени гласник РС”, број: 30/10);  

Закон о шумама („Службени гласник РС”, број: 30/10);  

Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10); 

Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10); 

Закон о сточарству ("Службени гласник РС", број  41/09); 

Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник 

РС”, број: 41/09);     
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Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр., 36/09 и 88/10);  

Закон о приватизацији („Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 и 

30/10); 

Закон о јавним скијалиштима („Службени гласник РС", број 46/06); 

Закон о контроли предмета од драгоценог метала („Службени гласник РС", број 

36/11);  

Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11 и 80/11-исправка); 

Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 

88/11); 

Закон о железници („Службени гласник РС“, број 18/05); 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 

24/11); 

Закон о социјалном становању („Службени гласник РС", број 72/09); 

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 18/10); 

Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени 

гласник РС", број 88/10); 

Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године („Службени 

гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11); 

Закон о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 

24/11); 

Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности ("Службени гласник РС", број 

88/10); 

Закон о раду („Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09); 

Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11); 

Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС", 

бр.16/02, 115/02 и 107/09); 

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом  

(„Службени гласник РС", број 36/09); 

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС", бр. 

36/09 и 88/10); 

Породични закон („Службени гласник РС", бр.  18/05 и 72/11); 

Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС", број 101/05); 

Закон о Социјално-економском савету („Службени гласник РС", број 125/04); 

Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број  22/09); 

Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС", број  36/10); 

Закон о научно-истраживачкој делатности („Службени гласник РС", бр.110/05, 

50/06 и 18/10); 

Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС", бр. 110/05 и 18/10); 

Закон о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС", број 72/09); 

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09 и 

72/09);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Закон о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-

исправка); 

Закон о стратешкој процени утицаја  на животну средину („Службени гласник РС", 

бр. 135/04 и 88/10); 

Закон о хемикалијама („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); 
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Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС", број 36/09); 

Закон о биоцидним производима  („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); 

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду  („Службени гласник РС", број 36/09); 

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени 

гласник РС", број 36/09); 

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); 

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС", број 36/09); 

Закон о спорту („Службени гласник РС", број 24/11); 

Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС", број 101/05); 

Закон о култури („Службени гласник РС", број 72/09); 

Закон о јавном информисању („Службени гласник РС", бр. 43/03,61/05 и 71/09); 

Закон о радиодифузији („Службени гласник РС", бр.42/02,97/04, 76/05... и 41/09); 

Закон о културним добрима („Службени гласник РС", бр. 71/94 и 52/11); 

Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број  

52/11); 

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени 

гласник РС“, број  99/09); 

Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број  72/11); 

Закон о Српској академији наука и уметности („Службени гласник РС“, број  

18/10); 

Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, 42/02 и 30/10); 

Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, број 97/08); 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10); 

Закон о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 

104/09); 

Закон о одговорности за кршење људских права („Службени гласник РС“, бр. 58/03 

и 61/03-исправка); 

Уредба о управним окрузима („Службени гласник РС", број 15/06); 

Закон о трговини („Службени гласник РС", број 53/10), 

Закон о електронској трговини („Службени гласник РС", број 41/09); 

Закон о робним резервама („Службени гласник РС", број 18/92); 

Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС", број 51/09); 

Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 73/10),  

Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС”, број 72/09),  

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС", бр. 107/05, 88/10, 99/10 и 

57/11); 

Закон о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС", брoj 30/10); 

Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-

исправка и 57/11); 

Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Службени гласник 

РС“, број  92/11); 

Закон о Црвеном крсту Србије („Службени гласник РС", број 107/05); 

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 

72/09 и 52/11); 
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Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС", број 

18/10); 

Закон о средњој школи („Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93...64/03 и 

72/09);  

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС", број 18/10); 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 44/110); 

Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06).  

Закон о електронском документу („Службени гласник РС“, број 51/09); 

Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10); 

Закон о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09); 

Закон о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/10); 

Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10) 

Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09) 

Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 

135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10 и 50/11); 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа  („Службени 

гласник РС“, број 18/10); 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 

53/10); 

Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10 и 57/11); 

Закон о измени и допуни Закона о путним исправама („Службени гласник РС“, 

број: 76/10); 

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима 

економске кризе („Службени гласник РС“, број: 45/10); 

Закон о изменама и допунама Закона о међународном превозу у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС", број  18/10); 

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 

73/10); 

Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10); 

Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС“, број 41/09); 

Закон о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

36/11); 

Закон о акредитацији („Службени гласник РС“, број 73/10); 

Закон о метрологији („Службени гласник РС“, број 30/10); 

Закон о стандардизацији („Службени гласник РС“, број 36/09); 

Закон о експропријацији („Службени гласник РС”, бр.53/95, 23/01 и 20/09) 

Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08 и 

53/10). 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07). 

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број  88/11); 

Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени 

гласник РС“, број 12/09) 

Уредба о оснивању Канцеларије Националног савета за децентрализацију 

Републике Србије („Службени гласник РС“, број 46/09) 

Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник 

РС“, број 30/10); 
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Уредба о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом („Службени гласник РС“, 

број 26/10); 

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 

(„Службени гласник РС“, број 98/07); 

 

 

Прописи којима је утврђен основ за финансирање расхода и издатака из 

сопствених прихода 
 

 Законом о буџетском систему чланом 22. регулисано је да као 

сопствени приходи корисника буџета и корисника средстава организација за 

обавезно социјално осигурање, у акту о буџету, односно финансијском плану, 

исказују се јавна средства и приходи које корисници остваре својом активношћу, 

односно продајом роба и вршењем услуга, у складу са законом. 

 У наредној табели дат је преглед прописа којима је регулисано 

остваривање сопствених прихода корисника буџета Републике Србије. 

 

Ред. 

бр. 
Назив органа Правни основ за остваривање сопствених прихода 

1 Правосудни органи Закон о судским таксама (судске таксе) 

2 Министарство правде 

Закон о правосудном испиту, Закон о уређењу судова, 

Правилник о сталним судским тумачима, Правилник о 

полагању правосудног испита, Закон о судијама  

3 
Управа за извршење заводских 

санкција 

Закон о извршењу кривичних санкција (тржишна 

накнада за рад осуђеника ван завода), Законик о 

кривичном поступку  

4 Министарство одбране 

Закон о одбрани, Закон о војсци, Закон о јавној  

својини, Закон о имовини СРЈ (примања од продаје 

нефинансијске имовине), 

5 

 

Министарство унутрашњих 

послова         

 (Буџетски фонд за ванредне 

ситуације) 

Закон о полицији (накнада за услуге), Закон о 

безбедности саобраћаја на путевима, Закон о обавезном 

осигурање у саобраћају  

Закон о ванредним ситуацијама  

6 БИА 
Закон о безбедоносно-информативној агенцији, Закон о 

полицији (за пружање услуга) 

7 Управа царина 

Царински закон (10% од износа наплаћених казни, 10% 

од износа наплаћене вредности продате царинске робе, 

накнада за издавање обавезујућих обавештења о 

сврставању робе по ЦТ и пореклу робе, накнада за 

издавање дозвола за рад царинских агената) 
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Ред. 

бр. 
Назив органа Правни основ за остваривање сопствених прихода 

8 Пореска управа 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији 

(5% од наплаћене камате, 10% од наплаћених 

опорезованих непријављених прихода, трошкови 

принудне наплате, посебна једнократна такса на 

принудну наплату пореза) 

9 Управа за трезор 
Закон о буџетском систему (накнада за услуге 

извршених јавних плаћања) 

10 Управа за ветерину 

Закон о ветеринарству (накнаде за издавање уверења о 

здравственом стању животиња; накнаде за извршене 

прегледе при утовару пошиљке животиња ван 

епизоотиолошке јединице; накнаде за извршене 

ветеринарско-санитарне прегледе објеката, односно 

прегледе општих и посебних услова за хигијену хране и 

хране за животиње; накнаде за извршене ветеринарско-

санитарне прегледе животиња, производа и хране 

животињског порекла, хране за животиња и споредних 

производа животињског порекла у производњи и 

промету; накнаде за обележавање, регистрацију и 

праћење кретања животиња; накнаде за обележавање и 

евиденцију паса, односно евиденцију мачака; накнаде 

за извршене веринарско-санитарне прегледе пошиљки 

у међународном промету;  

11 Управа за заштиту биља 

Закон о средствима за заштиту биља (накнада за 

издавање дозвола за стављање у промет пестицида и 

ђубрива; накнада за испитивање физичких и хемијских 

особина и биолошке вредности пестицида и ђубрива), 

Закон о признавању сорти пољопривредног биља 

(накнада за испитивање сорте пољопривредног биља), 

Закон о здрављу биља  

12 Буџетски фонд за воде 

Закон о водама (накнада за коришћење водног добра, 

накнада за испуштену воду, накнада за одводњавање, 

накнада за коришћење водних објеката и система и 

сливна водна накнада) 

13 Управа за шуме 
Закон о здрављу биља (накнада за фитосанитарни 

преглед шумског репродуктивног материјала) 

14 Буџетски фонд за шуме 

Закон о шумама: (накнада за промену намене шума; део 

накнаде за коришћење шума и шумског земљишта; 

накнада за заштиту, коришћење и унапређивање 

општекорисних функција шума; средства фондова 

намењених руралном развоју, заштити животне 

средине, заштити вода, регионалном развоју; средства 

остварена отуђењем шума и шумског земљишта; 

новчане казне изречене за кривично дело којим је 
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Ред. 

бр. 
Назив органа Правни основ за остваривање сопствених прихода 

нанета штета шуми и привредни преступ или прекршај 

ако је кажњивим делом нанета штета шуми 

15 Буџетски фонд за развој ловства 

Закон о дивљачи и ловству (накнада за коришћење 

ловостајем заштићених врста дивљачи, накнада за 

ловну карту) 

16 
Управа за пољопривредно 

земљиште 

Закон о пољопривредном земљишту (давање у закуп 

пољопривредног земљишта, накнада за промену 

намене обрадивог пољопривредног земљишта) 

17 
Дирекција за мере и драгоцене 

метале 

Закон о метрологији, Закон о контроли предмета од 

драгоцених метала  

18 
Институт за стандардизацију 

Србије 
Закон о стандардизацији 

19 

Буџетски фонд за 

професионалну рехабилитацију 

и запошљавање особа са 

инвалидитетом 

Закон о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом 

20 Акредитационо тело Србије Закон о акредитацији 

21 

Министарство економије и 

регионалног развоја 

 

Закон о туризму, Закон о јавним скијалиштима 

22 
Министарство за 

инфраструктуру 

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама 

(накнада за вршење прегледа и техничког надзора над 

градњом чамца, пловећег тела и плутајућег објекта, 50 

% средстава од новчаних казни за техничко опремање 

инспекције безбедности пловидбе) 

23 

Управа за утврђивање 

способности бродова за 

пловидбу 

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, 

(накнада за вршење техничког надзора бродова) 

24 
Министарство рада и социјалне 

политике 

Закон о друштвеној бризи о деци (средства прикупљена 

за време "Дечије недеље"- средства од продаје 

доплатних маркица), Закон о играма на срећу, Закон о 

радиодифузији, Закон о изменама и допунама закона о 

прив.предузетницима, Закон о изменама и допунама 

закона о привредним друштвима 
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Ред. 

бр. 
Назив органа Правни основ за остваривање сопствених прихода 

25 

Министарство животне средине, 

рударства и просторног 

планирања 

Закон о рударству и геолошким истраживањима  

Закон о планирању и изградњу 

Закон о процени утицаја на животну средину 

Закон о заштити животне средине 

Закон о управљању отпадом 

26 
Фонд за заштиту животне 

средине 

Закон о Фонду за заштиту животне средине, Закон о 

заштити животне средине, Закон о водама  

27 
Антидопинг агенција Републике 

Србије 

Закон о спречавању допинга у спорту (допинг 

контрола) 

28 
Установе у области физичке 

културе 

Сагласност Владе Републике Србије 05 Број 66-

870/206-001 од 16.03.2006. године на Статут 

Републичког завода за спорт на део који се односи на 

проширену делатност. Планиране приходе Завод 

остварује издавањем у закуп спортских терена као и 

продајом термина у спортским објектима, пружањем 

медкицинских услуга и приходи од пливалишта и 

пружањем осталих услуга у области спорта. 

 

29 

Министарство културе, 

информисања и информационог 

друштва 

Закон о кинематографији (такса за приказивање 

филмова на телевизији и у средствима јавног превоза, 

накнада за маркицу за видео касету), Закон о 

радиодифузији (део разлике прихода и расхода 

Радиодифузне агенције – за развој културе, 1,5% 

укупно остварене месечне претплате), Закон о 

електронским комуникацијама (део разлике прихода и 

расхода Републичке агенције за електронске 

комуникације - за унапређење и развој електронских 

комуникација и информационог друштва) 

30 Установе културе Закон о култури, Закон о библиотечким делатностима 

31 
 Републичка дирекција за робне 

резерве 

Закон о робним резервама, Уредба о условима давања 

на зајам и коришћење роба из републичких робних 

резерви  

32 Министарство здравља 

Закон о Црвеном крсту Србије, Закон о дувану, Закон о 

издавању доплатне поштанске марке, Закон о играма на 

срећу, Закон о санитарном надзору, Закон о 

здравственом надзору над животним намирницама и 

предметима опште употребе, Закон о здравственој 

заштити, Закон о радиодифузији 
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Ред. 

бр. 
Назив органа Правни основ за остваривање сопствених прихода 

33 Министарство просвете 

Закон о основама система образовања и васпитања 

(приходи индиректних корисника буџета Републике 

који се остварују додатним активностима), Закон о 

високом образовању (школарине, завештања, накнаде 

за комерцијалне услуге, пројекти и уговори у вези 

реализације наставе), Закон о ученичком и студенском 

стандарду 

34 

Министарство за људска и 

мањинска права, државну 

управу и локалну самоуправу 

Закон о играма на срећу (накнаде од игара на срећу), 

Уредба о програму и начину полагања државног 

стручног испита 

35 Републички завод за статистику Закон о статистичким истраживањима  

36 
Републички  

хидрометеоролошки завод 

Закон о хидролошкој и хидрометеоролошкој 

делатности 

37 Републички геодетски завод 
Закон о државном премеру и катастру (накнада за 

коришћење података и пружања услуга Завода) 

38 Републички сеизмолошки завод 
Закон о Републичком сеизмолошком заводу (накнада за 

услуге) 

39 
Републичка дирекција за 

имовину Републике Србије 

Уредба о поступању са одређеним стварима у државној 

својини, (приход од закупа станова, пословних 

простора и гаража, примања од откупа станова и 

гаража) 

40 Завод за интелектуалну својину 

Закон о ратификацији споразума између Савезне Владе 

СРЈ и Европске патентне организације о сарадњи у 

области патената (такса за проширење) 

41 САНУ Закон о Српској академији наука и уметности 

42 Дирекција за железнице 
Закон о железници, (приход од издавања дозвола, 

сертификата и лиценци) 

43 Дирекција за водне путеве 

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама,  

(накнада за израду пројектне документације, 

обележавање препрека и објеката на водном путу, 

накнада за извођење хидротехничких снимања и радова 

на водним путевима) 

44 
Дирекција за управљање 

одузетом имовином 

Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног 

дела (средства добијена продајом одузетих предмета) 
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Ред. 

бр. 
Назив органа Правни основ за остваривање сопствених прихода 

45 
Управа за заједничке послове 

републичких органа 

Одлука о Управи за заједничке послове републичких 

органа (пружање угоститељских услуга у пословним 

зградама републичких органа и објектима за 

репрезентацију) 

46 Авио-служба Владе 
Уредба о оснивању Авио-службе Владе (услуге 

превоза) 

47 Комесаријат за избеглице 

Закон о избеглицама (средства добијена од корисника 

којима се решавају стамбене потребе у процесу 

интеграције)  

 

 

Образложење садржаја појединих економских класификација 

 

      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.). 



316 

 

  

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, божићне и новогодишње 

награде, 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. 

 На овој економској класификацији исказује се и институционални 

додатак који остварују ревизори према Закону о државној ревизорској институцији. 

 

 

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, 
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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); 

 - 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. 

 Такође, на истој економској класификацији обезбеђују се и средства 

за посебне саветнике министара (укупно 59) у складу са Одлуком о броју посебних 

саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад, и то: 

 - министар спољних послова, министар одбране, министар 

унутрашњих послова, министар финансија, министар правде, министар 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, министар економије и регионалног 

развоја, министар за државну управу и локалну самоуправу, министар трговине и 

услуга, министар просвете, министар здравља, министар рада и социјалне политике 

и министар животне средине и просторног планирања - по три посебна саветника; 

 - министар рударства и енергетике, министар за инфраструктуру, 

министар за науку и технолошки развој, министар омладине и спорта, министар за 

телекомуникације и информационо друштво, министар културе, министар за 

Национални инвестициони план и министар за Косово и Метохију - по два посебна 

саветника; 

 - министар вера, министар за дијаспору, министар за људска и 

мањинска права и министар који води службу Владе - по једног посебног 

саветника.   
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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 хемикалијама опасним по здравље; послове који су изложени сталној 

буци високог интензитета која потиче од уређаја који се користе у раду; послове 

судског и административног извршења; послове архивског манипуланта и 



319 

 

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 

 Дотације невладиним организацијама, и то: 

 - организацијама које прућају 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  
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 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 спроводе општинске 

комисије) чију укупну вредност претходно верификује Владина комисија за 

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  

 Остала основна средства 

 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, телефоске 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, 

медициска 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).  

 
  

 Расходи и издаци  буџета Републике Србије за 2012. годину утврђени 

су у следећим износима:  
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РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

Буџет Републике Србије за 2012. годину састоји се од: 
 

Табеларни преглед из члана 1.: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА  

у динарима 

 

Укупни приходи и примања остварена по основу  

продаје нефинансијске имовине                                        805.657.597.000 

- буџетска средства 750.100.000.000 

- сопствени приходи 52.643.616.000 

- донације 2.913.981.000 

   

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине                     924.724.387.000 

- буџетска средства 869.166.790.000 

- сопствени приходи 52.643.616.000 

- донације 2.913.981.000 

  

Буџетски суфицит/дефицит                    -119.066.790.000 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика)                                              6.126.857.000 

Укупан фискални суфицит/дефицит       -125.193.647.000 

  

Б. РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања                                               447.512.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице 

дуга                                372.404.271.000 

Нето финансирање                                                                125.193.647.000 

Промена стања на рачуну  

(позитивна - повећање готoвинских средстава  

негативна - смањење готовинских средстава)         -50.085.918.000 

 

 

 
Табела 1. Расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износимa 

ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
Износ у динарима 

УКУПНИ ИЗДАЦИ 

 

869,166,790,000 

1.Текући расходи 4 849,026,190,000 

      1.1. Расходи за запослене  41 219,303,733,000 

            - Плате запослених 411 173,889,982,000 

            - Доприноси на терет послодавца 412 34,978,686,000 

            - Остали расходи за запослене 413 до 417 10,435,065,000 

      1.2. Расходи за куповину роба и услуга 42 46,630,801,000 

      1.3. Расходи по основу отплате камата 44 59,197,670,000 
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            - Расходи по основу отплате камата 

                на домаће кредите 441 29,833,941,000 

            - Расходи по основу отплате камата на  

                стране кредите 442 26,208,416,000 

            - Отплата камата по основу активираних  

                Гаранција 443 2,855,259,000 

            - Пратећи трошкови задуживања 444 300,054,000 

      1.4. Субвенције 45 61,927,444,000 

            - Субвенције у привреди 

 

2,840,000,000 

            - Субвенције у пољопривреди 

 

19,945,662,000 

            - Субвенције за железницу 

            - Субвенције за путеве 

 

12,960,000,000 

9,300,000,000 

            - Субвенције у области туризма 

 

2,377,000,000 

            - Субвенције за културу 

 

368,000,000 

            - Остале субвенције  

 

14,136,782,000 

      1.5. Дотације међународним организацијама 462 962,074,000 

      1.6. Трансфери осталим нивоима власти 463 67,651,684,000 

            - Трансфери општинама и градовима 

 

33,204,288,796 

-Трансфери за запослене у образовању на 

територији АПВ 

 

26,591,704,000 

            - Остали трансфери 

 

7,855,691,204 

      1.7. Трансфери организацијама обавезног  

               социјалног осигурања 464 294,979,231,000 

            - Републички фонд за пензијско и   

               инвалидско осигурање  278,400,000,000 

            - Национална служба за запошљавање 

 

14,400,000,000 

            - Фонд за социјално осигурање војних  

 

               осигураника 500,000,000 

            - Републички завод за здравствено 

 

               осигурање 615,048,000 

            - Остали трансфери 

 

1,064,183,000 

            - Остале дотације и трансфери 465 1,286,714,000 

      1.8. Социјална заштита из буџета 47 86,835,248,000 

           - Дечја заштита 

 

40,387,300,000 

           - Борачко - инвалидска заштита 

 

15,180,650,000 

           - Социјална заштита 

 

20,692,869,000 

           - Ученички стандард 

 

2,032,518,000 

           - Студентски стандард 

 

3,329,836,000 

           - Фонд за младе таленте 

 

712,721,000 

           - Спортске стипендије 

 

821,850,000 

           - Избегла и расељена лица 

 

1,166,949,000 
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           - Остала социјална заштита из буџета 

 

2,510,555,000 

      1.9. Остали текући расходи 48 и 49 10,251,591,000 

  - Средства резерви 499 1,502,000,000 

             - Остали текући расходи 

 

8,749,591,000 

2. Капитални издаци 5 20,140,600,000 

           - Издаци за нефинансијску имовину 51 до 54 15,206,717,000 

 - Нефинансијска имовина која се   финансира 

из средстава за реализацију Националног 

инвестиционог плана 551 4,933,883,000 

 
  
 

 Упоредни преглед  расхода и издатака буџета Републике Србије за 

2011. и буџета за 2012. годину дат је у табели 2. 
 

Табела 2. Упоредни преглед расхода и издатака буџета Републике Србије за 2011. 

годину и буџета за 2012. годину 
 

 

КОНТО ОПИС БУЏЕТ 2011  БУЏЕТ 2012 

Индекс  

2012 / 2011 

1 2 3 4 5(4/3) 

411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  160,677,883,000 173,889,982,000 108.2 
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 32,017,484,000 34,978,686,000 109.2 
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 331,405,000 352,066,000 106.2 
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,935,970,000 1,743,295,000 90.0 
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6,016,086,000 6,894,298,000 114.6 
416 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 3,310,729,000 1,296,619,000 39.2 
417 СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 139,000,000 148,787,000 107.0 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  10,349,078,000 10,319,536,000 99.7 
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3,503,912,000 3,481,110,000 99.3 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,582,926,000 5,545,977,000 99.3 
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 16,512,992,000 16,790,140,000 101.7 
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) 3,364,898,000 3,205,590,000 95.3 
426 МАТЕРИЈАЛ 8,411,081,000 7,288,448,000 86.7 
441 ОТПЛАТЕ КАМАТА НА ДОМАЋИ ЈАВНИ 

ДУГ 18,457,159,000 29,833,941,000 161.6 
442 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА 20,585,171,000 26,208,416,000 127.3 
443 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ 

АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА 2,698,592,000 2,855,259,000 105.8 
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 370,807,000 300,054,000 80.9 
451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 46,933,251,000 50,624,443,000 107.9 
452 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 0 1,800,000,000 0.0 
454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  7,146,003,000 9,503,001,000 133.0 
462 ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 766,602,000 962,074,000 125.5 
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463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 66,011,337,000 67,651,684,000 102.5 
464 ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 279,958,354,000 294,979,231,000 105.4 
465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 1,318,002,000 1,286,714,000 97.6 
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 91,445,016,000 86,835,248,000 95.0 
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3,958,610,000 5,389,382,000 136.1 
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 

НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ 

ДРУГОМ 
231,196,000 229,003,000 99.1 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА 6,130,086,000 2,361,253,000 38.5 
484 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ 

УЗРОКА 
1,370,700,000 52,000,000 3.8 

485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1,530,996,000 717,953,000 46.9 
489 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП-а 26,049,000 0 0.0 
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 310,460,000 1,502,000,000 483.8 
511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 7,654,550,000 6,210,860,000 81.1 
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6,483,186,000 6,635,925,000 102.4 
513 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА 500,000 2,100,000 420.0 
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 229,440,000 409,451,000 178.5 
521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 920,496,000 854,415,000 92.8 
522 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ 95,000,000 95,000,000 100.0 
541 ЗЕМЉИШТЕ 813,616,000 998,966,000 122.8 
551 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП-а 
6,827,295,000 4,933,883,000 72.3 

611 СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА И ОСТАЛЕ 

ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА 
278,719,860,000 308,981,112,000 110.9 

612 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ 

КРЕДИТОРИМА 26,501,275,000 38,831,094,000 146.5 
613 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА 6,998,076,000 11,183,065,000 159.8 
621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 29,320,785,000 19,324,857,000 65.9 
622 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 237,600,000 211,000,000 88.8 
  УКУПНО: 1,166,203,514,000 1,247,697,918,000 107.0 

 
  

 Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину урађен је на основу 

јединствене економске класификације исказивања расхода и издатака на трећем 

нивоу субаналитике.  
 

 Економска класификација прихода и примања исказује приходе и 

примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно 
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примања, а економска класификација расхода и издатака буџета Републике Србије 

исказује појединачно добра и услуге и извршена трансферна плаћања. 

 
 

Табела 3. Расходи и издаци по корисницима  

Раздео Глава Назив организације 2011. година 2012. година 

0 0 АГЕНЦИЈА ЗА РУДАРСТВО 633,000 0 

0 Тотал     633,000 0 

1 0 НАРОДНА СКУПШТИНА 722,832,000 871,000,000 

  1.1 

НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ 1,216,064,000 2,463,127,000 

1  Тотал     1,938,896,000 3,334,127,000 

2 0 ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 250,162,000 241,409,000 

2  Тотал     250,162,000 241,409,000 

3 0     0 

  3.1 КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 38,733,000 39,981,000 

  3.10 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

КАДРОВИМА 92,710,000 89,390,000 

  3.11 

СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА 

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 

ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И 

МЕДВЕЂА 404,521,000 394,129,000 

  3.12 АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 228,734,000 212,516,000 

  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 153,613,000 48,190,000 

  3.14 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА 378,369,000 353,933,000 

  3.15 

КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ 

САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 33,682,000 34,115,000 

  3.16 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА 

НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 23,449,000 23,624,000 

  3.17 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА 

ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ  13,491,000 34,354,000 
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  3.18 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГУЛAТОРНУ 

РЕФОРМУ И АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА 

ПРОПИСА 3,972,000 24,653,000 

  3.19 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ 

СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2,471,000 41,881,000 

  3.2 

КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА 

ВЛАДЕ - ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 27,451,000 25,366,000 

  3.20 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СТРУЧНЕ И 

ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У 

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ   24,738,000 

  3.3 

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 

ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 46,004,000 43,687,000 

  3.4 

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ - 

за привредни развој 22,813,000 23,110,000 

  3.5 

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ - 

за социјалну политику и друштвене 

делатности 16,800,000 16,074,000 

  3.6 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 3,284,552,000 295,593,000 

  3.7 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С 

МЕДИЈИМА 62,627,000 62,948,000 

  3.8 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 227,752,000 221,892,000 

  3.9 САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 23,654,000 19,630,000 

3  Тотал     5,085,398,000 2,029,804,000 

4 0 УСТАВНИ СУД 162,224,000 196,483,000 

4  Тотал     162,224,000 196,483,000 

5 0 ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 108,392,000 110,730,000 

5  Тотал     108,392,000 110,730,000 

6 0 СУДОВИ 511,420,000 519,972,000 

  6.1 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 244,739,000 257,072,000 

  6.2 УПРАВНИ СУД 191,845,000 202,574,000 

  6.3 ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 136,584,000 169,001,000 

  6.4 ВИШИ ПРЕКРШАЈНИ СУД 307,435,000 318,775,000 

  6.5 АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 862,810,000 892,412,000 

  6.6 ВИШИ СУДОВИ 1,817,912,000 1,845,333,000 

  6.7 ОСНОВНИ СУДОВИ 5,512,378,000 5,791,115,000 

  6.8 ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 717,604,000 740,831,000 

  6.9 ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ 1,788,962,000 1,868,479,000 

6  Тотал     12,091,689,000 12,605,564,000 

7 0 ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 58,970,000 65,662,000 
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7  Тотал     58,970,000 65,662,000 

8 0 ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 145,475,000 137,903,000 

  8.1 РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 122,362,000 150,172,000 

  8.2 ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 105,391,000 107,059,000 

  8.3 

ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ 186,100,000 229,829,000 

  8.4 АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 267,414,000 335,446,000 

  8.5 ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 710,415,000 732,860,000 

  8.6 ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 1,326,965,000 1,405,027,000 

8  Тотал     2,864,122,000 3,098,296,000 

9 0 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 237,461,000 239,503,000 

9  Тотал     237,461,000 239,503,000 

10 0 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 149,713,000 162,836,000 

10  Тотал     149,713,000 162,836,000 

11 0 

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 269,674,000 442,238,000 

11  Тотал     269,674,000 442,238,000 

12 0 ФИСКАЛНИ САВЕТ 24,996,000 47,783,000 

12  Тотал     24,996,000 47,783,000 

13 0 МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 1,954,444,000 2,033,563,000 

  13.1 

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА 

ПРЕДСТАВНИШТВА 3,825,316,000 3,642,091,000 

13  Тотал     5,779,760,000 5,675,654,000 

14 0 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 70,972,442,000 49,484,491,000 

  14.1 ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ 106,951,000 109,958,000 

  14.2 ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА 730,421,000 767,381,000 

  14.3 ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА 614,313,000 686,000,000 

14 Тотал     72,424,127,000 51,047,830,000 

15 0 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 49,970,948,000 54,087,812,000 

15  Тотал     49,970,948,000 54,087,812,000 

16 0 

БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА 

АГЕНЦИЈА 4,163,186,000 4,163,186,000 

16  Тотал     4,163,186,000 4,163,186,000 

17 0 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 265,556,907,000 312,677,195,000 

  17.1 УПРАВА ЦАРИНА 3,226,746,000 3,198,391,000 

  17.2 ПОРЕСКА УПРАВА 6,151,210,000 6,261,969,000 

  17.4 УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 31,991,000 36,605,000 

  17.5 УПРАВА ЗА ДУВАН 29,965,000 28,241,000 
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17.6 

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА 

НОВЦА 58,684,000 86,262,000 

  17.7 ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ 115,621,000 171,346,000 

  17.8 УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 15,203,000 15,243,000 

  17.9 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 354,373,325,000 418,279,436,000 

17  Тотал     629,559,652,000 740,754,688,000 

18 0 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 1,076,414,000 925,006,000 

  

18.1 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА 6,420,297,000 7,256,102,000 

  

18.2 

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ 53,224,000 53,656,000 

  18.3 ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА 86,483,000 111,427,000 

18  Тотал     7,636,418,000 8,346,191,000 

19 0 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ 3,834,176,000 3,879,058,000 

  19.10 УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 16,950,897,000 17,010,427,000 

  

19.11 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 24,082,000 22,652,000 

  19.2 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 1,435,590,000 1,519,214,000 

  19.3 УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 63,606,000 59,283,000 

  19.4 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 14,509,000 12,726,000 

  

19.5 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 186,687,000 184,325,000 

  19.6 УПРАВА ЗА ШУМЕ 178,857,000 155,675,000 

  

19.7 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1,000 1,000 

  

19.9 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ 

РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 17,453,000 15,073,000 

19  Тотал     22,705,858,000 22,858,434,000 

20 0 

MИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И 

РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 48,558,573,000 31,398,234,000 

  20.1 

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ 

МЕТАЛЕ 129,747,000 135,373,000 

  20.2 

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ 

СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 76,340,000 76,889,000 

  20.3 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 20,000,000 20,000,000 

  20.4 АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ   20,000,000 

20  Тотал     48,784,660,000 31,650,496,000 
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21 0 

MИНИСТАРСТВО ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ 21,654,136,000 26,075,713,000 

  21.1 

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА 

ПЛОВИДБУ 76,132,000 64,827,000 

  21.2 

УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ 

ТЕРЕТА 25,830,000 41,037,000 

21  Тотал     21,756,098,000 26,181,577,000 

22 0 

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ 

ПОЛИТИКЕ 113,604,208,000 110,994,259,000 

  22.1 ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД 25,329,000 21,871,000 

  22.5 

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

НА РАДУ 9,480,000 7,867,000 

  22.6 УПРАВА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 5,092,000 4,566,000 

  22.7 

УСТАНОВЕ ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА И 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 

ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 556,136,000 567,157,000 

22  Тотал     114,200,245,000 111,595,720,000 

23 0 
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНИРАЊА 5,224,240,000 5,073,652,000 

  

23.1 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 151,377,000 200,150,000 

  

23.2 

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 23,595,000 25,616,000 

23  Тотал     5,399,212,000 5,299,418,000 

24 0 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И 

СПОРТА 3,265,859,000 3,218,628,000 

  24.1 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

СПОРТА 21,870,000 21,870,000 

  24.2 

АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 26,247,000 23,770,000 

  24.3 

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ 149,173,000 202,427,000 

  24.4 ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 715,972,000 735,421,000 

24  Тотал     4,179,121,000 4,202,116,000 

25 0 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, 

ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ 

ДРУШТВА 4,247,052,000 3,385,932,000 

  25.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 3,385,830,000 3,263,549,000 

  25.2 УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ 26,658,000 28,274,000 
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25  Тотал     7,659,540,000 6,677,755,000 

26 0 

МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И 

МЕТОХИЈУ 4,353,276,000 4,466,306,000 

26  Тотал     4,353,276,000 4,466,306,000 

27 0 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО 76,352,000 80,298,000 

27  Тотал     76,352,000 80,298,000 

28 0 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 1,630,150,000 1,240,870,000 

28  Тотал     1,630,150,000 1,240,870,000 

29 0 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

ЗАВОД 948,168,000 933,068,000 

29  Тотал     948,168,000 933,068,000 

30 0 РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 1,376,703,000 1,359,088,000 

30  Тотал       1,376,703,000 1,359,088,000 

31 0 РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 27,822,000 28,628,000 

31  Тотал     27,822,000 28,628,000 

32 0 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 235,977,000 231,782,000 

32  Тотал     235,977,000 231,782,000 

33 0 ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 15,869,000 17,866,000 

33  Тотал     15,869,000 17,866,000 

34 0 ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 110,245,000 119,778,000 

34  Тотал     110,245,000 119,778,000 

35 0 ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 167,116,000 182,072,000 

35  Тотал     167,116,000 182,072,000 

36 0 ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 23,491,000 24,209,000 

36  Тотал     23,491,000 24,209,000 

37 0 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И 

УМЕТНОСТИ 350,049,000 369,388,000 

37  Тотал     350,049,000 369,388,000 

38 0 УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 62,842,000 63,427,000 

38  Тотал     62,842,000 63,427,000 

39 0 

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ 125,301,000 110,623,000 

39  Тотал     125,301,000 110,623,000 

40 0 

КОМИСИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

ОДГОВОРНОСТИ ЗА КРШЕЊЕ 

ЉУДСКИХ ПРАВА 16,000 16,000 
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40  Тотал     16,000 16,000 

41 0 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ 

ЕФИКАСНОСТ 15,607,000 19,520,000 

41  Тотал     15,607,000 19,520,000 

42 0 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 1,291,570,000 1,446,622,000 

42  Тотал     1,291,570,000 1,446,622,000 

43 0 

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

КОРУПЦИЈЕ 147,443,000 180,693,000 

43  Тотал     147,443,000 180,693,000 

44 0 

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ 

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 106,192,000 141,114,000 

44  Тотал     106,192,000 141,114,000 

45 0 

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 

РАВНОПРАВНОСТИ 62,756,000 89,471,000 

45  Тотал     62,756,000 89,471,000 

46 0 ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ 60,012,000 23,961,000 

46  Тотал     60,012,000 23,961,000 

47 0 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ 48,270,000 56,069,000 

47  Тотал      48,270,000 56,069,000 

48 0 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО 

РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА 18,654,000 17,975,000 

48  Тотал     18,654,000 17,975,000 

49 0 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 2,998,941,000 2,719,478,000 

49  Тотал     2,998,941,000 2,719,478,000 

50 50.1 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 17,187,000 16,159,000 

  50.10 ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 14,733,000 15,183,000 

  50.11 БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 13,266,000 12,497,000 

  50.12 ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18,825,000 18,836,000 

  50.13 ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18,731,000 19,076,000 

  50.14 БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 11,587,000 10,952,000 

  50.15 ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 16,038,000 14,669,000 

  50.16 ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 30,756,000 28,687,000 

  50.17 МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 12,761,000 12,531,000 

  50.18 РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ 22,842,000 21,095,000 

  50.19 РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 13,948,000 14,355,000 

  50.2 СРЕДЊOБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 11,469,000 17,806,000 

  50.20 НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 23,660,000 23,479,000 

  50.21 ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 10,636,000 11,028,000 

  50.22 ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 12,462,000 13,561,000 

  50.23 ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 13,690,000 13,279,000 
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  50.24 ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 11,771,000 12,174,000 

  50.25 КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 19,693,000 18,921,000 

  50.26 ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ 6,590,000 5,821,000 

  50.27 ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 6,202,000 5,869,000 

  50.28 

КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ 

ОКРУГ 12,285,000 12,367,000 

  50.29 

КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ 

ОКРУГ 10,238,000 10,318,000 

  50.3 СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 14,264,000 13,672,000 

  50.4 ЈУЖНОБАНАТСКИ  УПРАВНИ ОКРУГ 15,209,000 15,619,000 

  50.5 ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 16,152,000 17,287,000 

  50.6 СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 10,739,000 10,834,000 

  50.7 ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 22,901,000 21,272,000 

  50.8 МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 10,603,000 10,541,000 

  50.9 КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 17,455,000 17,124,000 

50 Тотал     436,693,000 435,012,000 

51 0 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 3,642,354,000 3,606,684,000 

  51.1 УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ 48,460,000 64,332,000 

  51.3 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ 

СПРЕЧАВАЊА БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНИХ 

КОНЗУМИРАЊЕМ ДУВАНА   0 

51 Тотал     3,690,814,000 3,671,016,000 

52 0 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ 11,837,365,000 12,377,093,000 

  52.1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 57,453,780,000 59,286,130,000 

  52.2 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 25,517,889,000 25,925,911,000 

  52.3 УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 2,962,619,000 3,107,010,000 

  52.4 

ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 23,875,670,000 24,774,041,000 

  52.5 СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 5,530,814,000 5,734,421,000 

  52.6 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 189,329,000 176,406,000 

  52.7 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 140,623,000 129,230,000 

52 Тотал     127,508,089,000 131,510,242,000 

53 0 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И 

МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ 

УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 391,233,000 533,441,000 

  53.1 

УПРАВА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА 

ПРАВА 354,301,000 361,818,000 
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Структура расхода и издатака буџета Републике Србије за 2011. и 2012. годину је 

следећа: 

 
Табела 4. Структура расхода и издатака буџета за 2011. и 2012. годину      у динарима 

Економска 

класифи-

кација 
ОПИС БУЏЕТ 2011  

Структура 

у % 
БУЏЕТ 2012 

Структура 

у % 

1 2 3 4 5 6 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 204,428,557,000 17.53 219,303,733,000 17.58 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 160,677,883,000 13.78 173,889,982,000 13.94 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 32,017,484,000 2.75 34,978,686,000 2.80 

413 Накнаде у натури 331,405,000 0.03 352,066,000 0.03 

414 Социјална давања запосленима 1,935,970,000 0.17 1,743,295,000 0.14 

415 Накнаде трошкова за запослене 6,016,086,000 0.52 6,894,298,000 0.55 

416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 3,310,729,000 0.28 1,296,619,000 0.10 

417 Посланички додатак 139,000,000 0.01 148,787,000 0.01 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 47,724,887,000 4.09 46,630,801,000 3.74 

421 Стални трошкови 10,349,078,000 0.89 10,319,536,000 0.83 

422 Трошкови путовања 3,503,912,000 0.30 3,481,110,000 0.28 

423 Услуге по уговору 5,582,926,000 0.48 5,545,977,000 0.44 

424 Специјализоване услуге 16,512,992,000 1.42 16,790,140,000 1.35 

425 Текуће поправке и одржавање  3,364,898,000 0.29 3,205,590,000 0.26 

426 Материјал 8,411,081,000 0.72 7,288,448,000 0.58 

44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 

ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА  42,111,729,000 3.61 59,197,670,000 4.74 

441 Отплате домаћих камата 18,457,159,000 1.58 29,833,941,000 2.39 

442 Отплата страних камата 20,585,171,000 1.77 26,208,416,000 2.10 

443  Отплата камата по основу 

активираних гаранција 2,698,592,000 0.23 2,855,259,000 0.23 

444 Пратећи трошкови задуживања 370,807,000 0.03 300,054,000 0.02 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 54,079,254,000 4.64 61,927,444,000 4.96 

  53.2 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ 2,000,000 2,000,000 

53  Тотал     747,534,000 897,259,000 

54 0 МИНИСТАРСТВО ВЕРA И ДИЈАСПОРЕ 892,196,000 975,078,000 

  54.1 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ДИЈАСПОРУ И 

СРБЕ У РЕГИОНУ 22,500,000 100,000,000 

54  Тотал     914,696,000 1,075,078,000 

55 0 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ 

РЕЗЕРВЕ 1,191,711,000 1,071,677,000 

55  Тотал     1,191,711,000 1,071,677,000 

Тотал     1,166,203,514,000 1,247,697,918,000 
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451 Субвенције  јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 46,933,251,000 4.02 50,624,443,000 4.06 

452 Субвенције приватним финансијским 

институцијама 0 0.00 1,800,000,000 0.14 

454 Субвенције приватним предузећима 7,146,003,000 0.61 9,503,001,000 0.76 

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 348,054,295,000 29.85 364,879,703,000 29.24 

462 Дотације међународним 

организацијама 766,602,000 0.07 962,074,000 0.08 

463 Трансфери осталим нивоима власти 66,011,337,000 5.66 67,651,684,000 5.42 

464 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 279,958,354,000 24.01 294,979,231,000 23.64 

465 Остале дотације и трансфери 1,318,002,000 0.11 1,286,714,000 0.10 

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 91,445,016,000 7.84 86,835,248,000 6.96 

472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 91,445,016,000 7.84 86,835,248,000 6.96 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 13,247,637,000 1.14 8,749,591,000 0.70 

481 Дотације невладиним организацијама 3,958,610,000 0.34 5,389,382,000 0.43 

482 Порези, обавезне таксе и казне 231,196,000 0.02 229,003,000 0.02 

483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 6,130,086,000 0.53 2,361,253,000 0.19 

484 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока 1,370,700,000 0.12 52,000,000 0.00 

485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 1,530,996,000 0.13 717,953,000 0.06 

489 Расходи који се финансирају из 

средстава за реализацију НИП-а 26,049,000 0.00 0 0.00 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД 

ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ 

БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА 

ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 

И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 310,460,000 0.03 1,502,000,000 0.12 

499 Средства резерве 310,460,000 0.03 1,502,000,000 0.12 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 14,367,676,000 1.23 13,258,336,000 1.06 

511 Зграде и грађевински објекти 7,654,550,000 0.66 6,210,860,000 0.50 

512 Машине и опрема 6,483,186,000 0.56 6,635,925,000 0.53 

513 Остале некретнине и опрема 500,000 0.00 2,100,000 0.00 

515 Нематеријална имовина 229,440,000 0.02 409,451,000 0.03 

52 ЗАЛИХЕ 1,015,496,000 0.09 949,415,000 0.08 

521 Робне резерве 920,496,000 0.08 854,415,000 0.07 

522 Залихе производње 95,000,000 0.01 95,000,000 0.01 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 813,616,000 0.07 998,966,000 0.08 

541 Земљиште 813,616,000 0.07 998,966,000 0.08 

543  0 0.00 0 0.00 

55 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 6,827,295,000 0.59 4,933,883,000 0.40 
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551 Нефинансијска имовина која се 

финансира из средстава за реализацију 

Националног инвестиционог плана 6,827,295,000 0.59 4,933,883,000 0.40 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 312,219,211,000 26.77 358,995,271,000 28.77 

611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 278,719,860,000 23.90 308,981,112,000 24.76 

612 Отплата главнице страним 

кредиторима 26,501,275,000 2.27 38,831,094,000 3.11 

613 Отплата главнице по гаранцијама 6,998,076,000 0.60 11,183,065,000 0.90 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 29,558,385,000 2.53 19,535,857,000 1.57 

621 Набавка домаће финансијске имовине 29,320,785,000 2.51 19,324,857,000 1.55 

622 Набавка стране финансијске имовине 237,600,000 0.02 211,000,000 0.02 

 УКУПНО: 1,166,203,514,000 100.00 1,247,697,918,000 100.00 

 

 

 1. Дотације и трансфери у структури укупних расхода и издатака 

буџета Републике Србије за 2012. годину учествују са 29,2 % односно у укупном 

износу од 364.879,7 мил. динара. 

 А. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања имају 

највеће учешће у структури укупних расхода и издатака буџета за 2012. годину 

(23,6%). 

 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања утврђене 

су у укупном износу од 294.979,2 мил. динара. Од овог износа 278.400,0 мил. 

динара односи се на Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Националној служби за запошљавање планирана су средства у износу од 14.400,0 

мил. динара и Министарству здравља 1.679,2 мил. динара од којих је Републичком 

заводу за здравствено осигурање планирано 657,0 мил. динара и за инвестиције у 

здравствененим установама 1.022,2 мил.динара. Министарству одбране планирана 

су средства у износу од 500,0 мил. динара као накнада дела трошкова за становање 

професионалним војним лицима у пензији. 

 Трансфери Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање 

из буџета Републике, учествују са 49,3% у укупним приходима и примањима 

Фонда.        

 Приход од дотација из буџета Републике представља значајан извор 

финансирања 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 

2012. године, пензије ће се ускладити збиром стопе раста потрошачких цена у 

претходних шест месеци и половине стопе реалног раста БДП у претходној години, 

уколико је тај раст позитиван.   

 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 
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средства у износу од 250.800,0 мил. динара, којa учествују са 44,5% у планираним 

укупним приходима и примањима Фонда за 2012. годину.   

 Трансферима из Министарства рада и социјалне политике у износу 

од 27.600,0 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 

мил. динара намењена су за финансирање новчаних накнада за случај 

незапослености и привремених накнада запослених  са територије АП Косова и 

Метохије. Овим средствима обезбедило би се у 2012. години 12 месечних исплата 

права за око 63.000 корисника новчане накнаде и најмање 12 месечних исплата 

накнада за око 20.600 корисника са територије АП Косово и Метохија.  

            Трансферима из буџета Републике са раздела Министарства 

економије и регионалног развоја у износу од 6.100,0 мил. динара финансирају се 

мере активне политике запошљавања којима се обезбеђују средства за исплату 

права незапосленим лицима, а највећим делом односе се на средства која се 

додељују за мере посредовања у запошљавању (каријерно вођење и саветовање, 

активно тражење посла, клубове за тражење посла и сајмове запошљавања), 

програме додатног образовања и обуке (приправници, преквалификација, 

доквалификација), мере за подстицање и развој предузетништва, субвенције за 

самозапошљавање, субвенције за отварање нових радних места и организовање 

јавних радова.  

                Овим законом обезбеђују се и средства за посебну новчану накнаду 

из „Транзиционог фонда“, а распоред и коришћење ових средстава вршиће се по 

посебним актима Владе. 

             Средства трансфера из буџета Републике Републичком фонду за 

здравствено осигурање са раздела Министарства здравља планирана су у износу од 

657,0 мил. динара.Од тога 615,0 мил. динара планирано је за трошкове здравствене 

заштите одређених категорија осигураника из члана 22. Закона о здравственом 

осигурању (деца до 15 година, односно студенти до 26 година живота, жене у вези 

са планирањем породице, лица старија од 65 година, особе са инвалидитетом, лица 

у вези са лечењем одређених заразних болести, материјално необезбеђена лица, 

незапослена лица, избегла, односно прогнана лица и др. лица), које не остварују 

приход и тиме не спадају у групу осигураника који допринос за здравствену 

заштиту плаћају по том основу, те се средства за уплату доприноса  обезбеђују у 

буџету Републике, док се преосталих  42,0 мил. динара планира за здравствену 

заштиту лица оболелих од ретких болести.  
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 Б. Трансфери осталим нивоима власти предвиђени су у укупном 

износу од  67.651,7 мил. динара, који у структури укупних расхода и издатака 

буџета Републике учествују са 5,4 %. 

 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 самоуправе са 

територије АП Војводине и др.), као и средства намењена за капиталне издатке. 

 
СРЕДСТВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НАМЕЊЕНА ТЕРИТОРИЈИ АПВ 

      
у динарима 

Ред. 

број 
Огран/организација 

функц

ија 
законски основ конто 

извор 

(01,04,11) 
2012. год. 

1 
Министарство 

финансија 
180 

Закон о финансирању 

локалне самоуправе 

(ненаменски трансфер ЈЛС 

са територије AПВ) 

463 01 9.295.609.073 

2 

Министарство за 

инфраструктуру и 

енергетику 

450 

Закон о утврђивању 

надлежности АПВ 

(инспекцијски надзор у 

области јавних путева) 

463 01 10.200.000 

3 

Министарство 

животне средине, 

рударства и 

просторног  

планирања 

560 

Закон о утврђивању 

надлежности АПВ 

(инспекцијски надзор) 

463 01 60.197.000 

4 

Министарство 

културе, 

информисања и 

информационог 

друштва 

820 

Закон о утврђивању 

надлежности АПВ 

(инспекцијски надзор) 

463 01 1.900.000 

5   820 Закон о култури 463 01 30.000.000 

6 
Министарство 

просвете и науке 
910 

Закон о основама система 

образовања и васпитања 

(основно образовање) 

463 01 14.925.800.000 
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у динарима 

Ред. 

број 
Огран/организација 

функц

ија 
законски основ конто 

извор 

(01,04,11) 
2012. год. 

7   910 

Закон о основама система 

образовања и васпитања, 

Закон о предшколском 

васпитању и образовању 

(припремни предшколски 

програм) 

463 01 671.734.183 

8   920 

Закон о основама система 

образовања и васпитања 

(средње образовање) 

463 01 6.185.102.000 

9   960 

Закон о ученичком и 

студенском стандарду, 

Закон о основама система 

образовања и васпитања 

(ученички стандард) 

463 01 177.052.000 

10   960 

Закон о ученичком и 

студенском стандарду 

(студентски стандард) 

463 01 240.585.000 

11   940 

Закон о високом 

образовању (високо 

образовање) 

463 01 5.063.165.000 

12 

Министарство 

пољопривреде, 

трговине, шумарства 

и водопривреде 

410 

Закон о утврђивању 

надлежности АПВ 

(Споразум о преузимању 

бр. 103-1123-00086/10 од 

19.04.2010.г.) 

463 01 1.961.355 

13   420 

Закон о утврђивању 

надлежности АПВ  

(Споразум о преузимању 

бр. 11201-182/2010-01 од 

1.12.2010.г.) 

463 01 24.000.000 

I СВЕГА (од 1 до 13)       
 

36.687.305.611 

14 

Министарство за 

инфраструктуру и 

енергетику 

450 

Уговор о грађењу-извођење 

радова на изградњи леве 

траке аутопута Е-75 

Хоргош-Нови Сад-Коридор 

X 

551 01 800.000.000 

15 
Министарство 

здравља 
760 КЦ Војводине-грађ.дозволе 465 01 10.500.000 

16   760 Кредит ЕИБ-КЦ Војводине 464 11 2.000.000.000 

II СВЕГА (од 14 до 16)       
 

2.810.500.000 

  УКУПНО (I+II)        
 

39.497.805.611 

17 

Министарство за 

људска и мањинска 

права, државну 

управу и локалну 

самоуправу 

180 

Закон о играма на срећу 

(Буџетски фонд за програм 

локалне самоуправе) 

463 04 90.000.000 
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у динарима 

Ред. 

број 
Огран/организација 

функц

ија 
законски основ конто 

извор 

(01,04,11) 
2012. год. 

18 
Министарство 

здравља 
760 

Закон о здравственој 

заштити (Буџетски фонд за 

програме спречавања 

болести изазваних 

конзумирањем дувана) 

463 04 254.475.000 

19 

Министарство 

пољопривреде, 

трговине, шумарства 

и водопривреде 

  

за наводњавање из 

средстава намењених 

Министарству 

пољопривреде 

  04 3.000.000.000 

III СВЕГА (17 до 19)       
 

3.344.475.000 

  УКУПНО (I+II+III)        
 

42.842.280.611 

20 

Гаранције 

предвиђене Законом 

о буџету 

  
Гаранције Фонду за 

капитална улагања АПВ 
  

 
4.000.000.000 

IV СВЕГА (20)       
 

4.000.000.000 

  
УКУПНО 

(I+II+III+IV)  
      

 
46.842.280.611 

  

у чему: намењено за 

капиталне издатке 

(14+15+16+19+20) 

        9.810.500.000 

 
 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 33.204.288.796 динара, што у односу на 

износ укупног ненаменског трансфера у 2011. години од 29.265.650.000 динара, 

представља раст од 13,5%. Овакав индекс раста ненаменског трансфера, уз 

повећање учешћа јединица локалне самоуправе у порезу на доходак грађана (са 

досадашњих 40% на 80%, односно на 70% за град Београд), обезбедиће средства 

јединицама локалне самоуправе за извршавање њихових надлежности утврђених 

Уставом и законом. 

 2. Расходи за запослене за 2012. годину (економске класификације 

411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417) износе 219.303,7 мил. динара и у структури 

укупних расхода и издатака учествују са 17,6%. Највећи део ових издатака у износу 

од 208.868,7 мил. динара односи се на плате запослених (економска класификација 

411 и 412), које се финансирају из буџета Републике Србије. 

 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 Народној скупштини (народни посланици) и Влади, већ се 
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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 носиоце 

правосудних функција (судије и тужиоци) примењују се одредбе 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 појединачне 

плате у јавном сектору повећаће се у 2012. години, и то: у априлу 2012. године за 

износ стопе раста потрошачких цена у претходних шест месеци, уз увећање за 

половину реалног раста БДП у претходној години уколико је тај раст позитиван и у 

октобру 2012. године за износ раста потрошачких цена у претходних шест месеци. 

Основице за обрачун плата утврдиће се закључком Владе.  

 У складу са чланом 48. Закона о платама државних службеника и 

намештеника, који се примењује од 1. јануара 2008. године, намештеници могу да 

за резултате рада остваре до 50% основне плате. Овај додатак се исплаћује уз плату 

за март, јун, септембар и децембар.  

 Проценат који је од укупног утврђеног износа средстава за плате 

намењен за додатак за остварене резултате рада намештеника у државном органу, 

одређује се законом о буџету Републике Србије. 

 У складу са наведеном законском одредбом, овим законом су 

планирана средства за плате, тако да 50% намештеника (од укупног броја 

намештеника) оствари право на додатак за резултате рада једном у три месеца, ако 

је од јануара до марта, од априла до јуна, од јула до септембра или од октобра до 

децембра остварио натпросечне резултате по обиму и квалитету рада. Наиме, ово 

се билансно обезбеђује тако што су средства за додатак за остварене резултате рада 

планирана у износу од 1% укупног месечног платног фонда за месец који претходи 

месецу за који се исплаћује плата за намештенике са наведеним додатком, а за 

Управу за заједничке послове републичких органа и Авио службу Владе у износу 

од 15% укупног месечног платног фонда.  

 На основу члана 16. Закона о платама државних службеника и 

намештеника, могуће је напредовање државних службеника у виши платни разред. 

 У условима рестриктивне буџетске политике, у 2012. години могуће 

је напредовање државних службеника у виши платни разред највише до 20% 

укупног броја државних службеника у државном органу, у складу са обезбеђеним 

средствима у буџету Републике Србије.  

 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 2012. годину. 
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 Министарство финансија - Управа за трезор, у вршењу надзора над 

применом Закона, води Регистар са подацима о броју запослених и ангажованих 

лица у републичкој (и локалној) администрацији и о износу исплаћеном на име 

њихових плата, додатака и накнада. Регистар запослених је електронска база 

података, која садржи основне податке на индивидуалном нивоу о запосленим и 

ангажованим лицима у републичкој (и локалној) администрацији. Финансијски 

подаци у Регистру се воде на нивоу корисника буџетских средстава по контима на 

месечном нивоу.  

 Овим Законом, обезбеђена су средства за повећање броја 

извршилаца, и то: 

- Министарству рада и социјалне политике – социјална заштита (221) за 

раднике на стручним пословима јавних овлашћења у центрима за социјални 

рад, 

- Министарству унутрашњих послова (2.000) за редован пријем полицајаца 

који су завршили курс, пријем ватрогасаца, пријем са Криминалистичко 

полицијске академије и ради функционисања осталих линија рада у 

Министарству, 

- Комесаријату за избеглице (11) ради функционисања центара за азил који су 

у надлежности Комесаријата  

 Такође, обезбеђена су средства за народне посланике који по 

престанку посланичке функције остварују право на плату још шест месеци. 

 У оквиру апропријације 463 – Трансфери осталим нивоима власти 

код основног и средњег образовања обухваћена су и средства потребна за исплату 

отпремнина запосленима у АП Војводина који су до 1. децембра 2011. године 

отишли у пензију (432 извршилаца) или су проглашени технолошким вишковима 

(37 извршилаца) у укупном износу од 95,6 мил. динара. 

  

Број корисника буџета Републике Србије за 2012. годину 

  ОРГАН 

Буџет за 2012.   

државни 

секретари 

извршиоци 

у 

кабинетима 

министара 

извршиоци 

на 

неодређено 

време 

извршиоци 

на одређено 

време 

додатни 

број 

извршиоца 

у 2012. 

укупно 

извршилаца  

  1 2 3 4 5 6 7 

I 
ОРГАНИ НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ ЗАКОН О 

МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У 

РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ             

1 МИНИСТАРСТВА И ОРГАНИ УПРАВЕ У 

ЊИХОВОМ САСТАВУ             

(1) Министарство спољних послова (са ДКП) 1 8 1.007     1.016 

(2) Министарство финансија 4 8 359 35   406 

  Управа царина     2.584 258   2.842 

  Пореска управа     6.409 447   6.856 

  Управа за игре на срећу     20 1   21 

  Управа за трезор     1.023 222   1.245 

  Упраа за дуван     20 2   22 

  Управа за спречавање прања новца     40 1   41 
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  Девизни инспекторат     120     120 

  Управа за слободне зоне     10 1   11 

  Управа за јавни дуг     30 3   33 

(3) Министарство правде 2 6 127 9   144 

  Дирекција за управљање одузетом имовином     31 3   34 

(4) 

Министарство пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде (са управама и 

дирекцијама) 3 8 1.608 29   1.648 

(5) Министарство економије и регионалног развоја 7 10 375 10   402 

  Дирекција за мере и драгоцене метале     126     126 

(6) Министарство за инфраструктуру и енергетику 4 5 295 20   324 

  

Управа за утврђивање способности бродова за 

пловидбу     50     50 

  Управа за транспорт опасног терета     17     17 

(7) 

Министарство за људска и мањинска права, 

државну управу и локалну самоуправу 3 4 83     90 

  Управа за људска и мањинска права     33     33 

  Управни инспекторат     39     39 

(8) Министарство просвете и науке 2   423     425 

(9) Министарство омладине и спорта 1 5 57 1   64 

(10) Министарство здравља 2 4 323     329 

(11) 

Министарство рада и социјалне политике (са 

управама и инспекторатом) 6 6 473     485 

(12) 

Министарство животне средине, рударства и 

просторног планирања 4 5 393 4   406 

  Агенција за заштиту животне средине     88 1   89 

(13) 

Министарство културе, информисања и 

информационог друштва 3 5 114     122 

  Управа за дигиталну агенду     13     13 

(14) Министарство за Косово и Метохију 2   86     88 

(15) Министарство вера и дијаспоре 4 5 60 5   74 

  укупно 1.1: 48 79 16.436 1.052 0 17.615 

2 ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ             

(1) Републички секретаријат за законодавство     55 1   56 

(2) Републички завод за статистику     485     485 

(3) Републички хидрометеоролошки завод     484     484 

(4) 

Републичка дирекција за имовину Републике 

Србије     120 12   132 

(5) Републичка дирекција за робне резерве     96     96 

(6) Центар за разминирање     9     9 

(7) Завод за интелектуалну својину     101     101 

(8) Дирекција за унутрашње пловне путеве     101     101 

(9) Управа за јавне набавке     20 2   22 

(10) Републички сеизмолошки завод     16 1   17 

(11) Комесаријат за избеглице     55   11 66 

(12) 

Републичка агенција за мирно решавање радних 

спорова     7     7 

(13) Дирекција за железнице     35     35 

(14) Дирекција за реституцију     18 2   20 

(15) Завод за социјално осигурање     12 1   13 

(16) Агенција за енергетску ефикасност     9     9 

  укупно 2.1: 0 0 1.623 19 11 1.653 

3 СЛУЖБЕ ВЛАДЕ             

(1) Генерални секретаријат Владе     120 6   126 

(2) Канцеларија за сарадњу с медијима     25     25 

(3) Канцеларија за европске интеграције     82 2   84 

(4) Служба за управљање кадровима     39     39 

(5) Авио-служба Владе     35     35 
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(6) 

Канцеларија за одрживи развој недовољно 

развијених подручја     23 1   24 

(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     900 90   990 

(9) 

Служба координационог тела Србије за општине 

Прешево, Бујановац и Медвеђа     25     25 

(10) 

Канцеларија Савета за националну безбедност и 

заштиту тајних података     39 1   40 

(11) 

Канцеларија Националног савета за 

децентрализацију Републике Србије     37     37 

(12) Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом     15     15 

(13) 

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу 

ефеката прописа     15     15 

(14) 

Канцеларија за ревизију система управљања 

средствима ЕУ     25     25 

(15) 

Канцеларија за стручне и оперативне послове у 

преговарачком процесу     14     14 

  укупно 3.1: 0 0 1.404 100 0 1.504 

4 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УПРАВНИХ ОКРУГА             

(1) Севернобачки управни округ     8     8 

(2) Средњобанатски управни округ     9     9 

(3) Севернобанатски управни округ     8     8 

(4) Јужнобанатски управни округ     10     10 

(5) Западнобачки управни округ     10     10 

(6) Сремски управни округ     9     9 

(7) Јужнобачки управни округ     18 1   19 

(8) Мачвански управни округ     9     9 

(9) Колубарски управни округ     11     11 

(10) Подунавски управни округ     8     8 

(11) Браничевски управни округ     10     10 

(12) Шумадијски управни округ     14 1   15 

(13) Поморавски управни округ     9     9 

(14) Борски управни округ     7     7 

(15) Зајечарски управни округ     10     10 

(16) Златиборски управни округ     18     18 

(17) Моравички управни округ     9 1   10 

(18) Рашки управни округ     17     17 

(19) Расински управни округ     10     10 

(20) Нишавски управни округ     18 1   19 

(21) Топлички управни округ     8     8 

(22) Пиротски управни округ     8     8 

(23) Јабланички управни округ     8 1   9 

(24) Пчињски управни округ     8     8 

(25) Косовски управни округ     9     9 

(26) Пећки управни округ     4     4 

(27) Призренски управни округ     3     3 

(28) Косовскомитровачки управни округ     8     8 

(29) Косовскопоморавски управни округ     7     7 

  укупно 4.1: 0 0 285 5 0 290 

  УКУПНО I : 48 79 19.748 1.176 11 21.062 

II 
ОРГАНИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОДНОСИ ЗАКОН 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

У РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ             

(1) Министарство одбране   2 35.993 5   36.000 

(2) Министарство унутрашњих послова     46.865   2.000 48.865 
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(3) Безбедносно информативна агенција     1.953     1.953 

(4) Управа за извршење кривичних санкција     4.027 389   4.416 

  укупно 1.2: 0 2 88.838 394 2.000 91.234 

(1) Републички геодетски завод     2.491 179   2.670 

(2) 

Републичка комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки     74 1   75 

(3) Фонд за заштиту животне средине     17     17 

(4) 

Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања     37     37 

(5) Завод за унапређење образовања и васпитања     110     110 

(6) Антидопинг агенција     7     7 

(7) Српска академија наука и уметности     145     145 

  укупно 2.2: 0 0 2.881 180 0 3.061 

(1) Фискални савет     20     20 

(2) Агенција за борбу против корупције     123     123 

(3) Заштитник грађана     63 15   78 

(4) Повереник за заштиту равноправности     60     60 

(5) 

Повереник за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности     69 1   70 

(6) Државна ревизорска институција     206     206 

  укупно 3.2: 0 0 541 16 0 557 

(1) Кабинет председника Републике   30 71 6   107 

(2) Кабинет председника Владе       11   11 

(3) 

Кабинет првог потпредседника Владе-заменика 

председника Владе       6   6 

(4) 

Кабинет потпредседника Владе за европске 

интеграције       15   15 

(5) 

Кабинет потпредседника Владе за привредни 

развој       6   6 

(6) 

Кабинет потпредседника Владе за социјалну 

политику и друштвене делатности       5   5 

  укупно 4.2: 0 30 71 49 0 150 

(1) Служба Народне скупштине Републике Србије     461 71   532 

(2) Стучна служба Уставног суда     79 2   81 

(3) Републичко јавно правобранилаштво     151     151 

(4) Изабрана лица у Народној скупштини     257     257 

(5) Изабрана лица у Влади и правосуђу     3.382     3.382 

  укупно 5.2: 0 0 4.330 73 0 4.403 

(1) 

Установе за регистар обавезног социјалног 

осигурања и остваривања права запослених из 

радног односа     42     42 

(2) Социјална заштита     5.827   221 6.048 

(3) Основно образовање     69.867     69.867 

(4) Средње образовање     31.587     31.587 

(5) Високо образовање     21.395     21.395 

(6) Ученички стандард     1.373     1.373 

(7) Студентски стандард     2.453     2.453 

(8) Установе у области физичке културе     138 30   168 

(9) Установе културе     2.426 9   2.435 

(10) Установа у области стандардизације     64     64 

  укупно 6.2: 0 0 135.172 39 221 135.432 

(1) Врховни касациони суд      235 18   253 

(2) Републичко јавно тужилаштво     43     43 

(3) Тужилаштво за ратне злочине     38 6   44 

(4) Прекршајни судови      2.030     2.030 

(5) Основни судови      5.906     5.906 

(6) Основна јавна тужилаштва      733     733 

(7) Виши судови      1.629     1.629 

(8) Виша јавна тужилаштва      380     380 
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(9) Виши прекршајни суд      206     206 

(10) Привредни судови      717     717 

(11) Привредни апелациони суд      81     81 

(12) Високи савет судства     49 3   52 

(13) Државно веће тужилаца     19 3   22 

(14) Апелациони судови     589     589 

(15) Управни суд     129     129 

(16) Тужилаштво за организовани криминал     42     42 

(17) Апелациона јавна тужилаштва     124     124 

(18) Правосудна академија     24     24 

  укупно 7.2: 0 0 12.974 30 0 13.004 

  УКУПНО II : 0 32 244.807 781 2.221 247.841 

  С В Е Г А (I+II): 48 111 264.555 1.957 2.232 268.903 

 
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 3.300 стрелаца на противградним станицама и 922 осматрача   

3) код Правосудне академије обезбеђена су средства за 48 полазника из 2010. и 2011. године и 30 полазника у 2012. години      
   

4) средства су обезбеђена за  народне посланике који по престанку посланичке функције остварују право на плату још шест месеци      
   

 

 За 2012. годину на економској класификацији 416 - награде 

запосленима и остали посебни расходи, у условима рестриктивне буџетске 

политике за 2012. годину, планирана су средства за исплату јубиларне награде а 

нису планирана средства за исплату годишње награде државним службеницима и 

намештеницима, у складу са чл. 26. и 28. Посебног колективног уговора за државне 

органе као и запосленима у јавним службама у складу са потписаним колективним 

уговорима. 

 Такође, у складу са мерама из Писма о намерама састављеног након 

прве ревизије Stand-by аранжмана из предострожности са ММФ-ом не могу се 

исплаћивати „нетранспарентни бонусиˮ (нпр. исплата награда свим запосленима у 

органу свакога месеца). 

 У складу са одлуком Социо-економског савета у 2010. години 

проширено дејство Општег колективног уговора и даље остаје замрзнуто у делу 

чланова са финансијским импликацијама. 

 3. Средства за социјално осигурање и социјалну заштиту односе 

се на накнаде за социјалну заштиту из буџета и учествују у структури укупних 

расхода и издатака са 7,0%, а планирана су у укупном износу од 86.835,2 мил. 

динара и односе се на борачку заштиту, заштиту породице и деце и социјално 

угрожене категорије становништва. 

 4. Коришћење услуга и роба   

 У структури укупних расхода учествују са 3,7% и планирана су у 

укупном износу од 46.630,8 мил. динара 

 5. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама и приватним предузећима планирана су у укупном износу од 

61.927,4 мил. динара и у структури укупних расхода учествују са 5,0%.  

 Од овог износа највећи део односи се на субвенције у пољопривреди 

19.945,7 мил. динара; субвенције за ЈП „Железнице Србије“ 12.960,0 мил. динара; 

субвенције за ЈП „Путеви Србије“ 9.300,0; субвенције у привреди 2.840,0 мил. 

динара; субвенције у туризму 2.377,0 мил. динара; субвенције у култури 368,0 и 
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остале субвенције јавним нефинансијским предузећима у износу од 14.136,7 мил. 

динара. 

 6. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за 

реализацију Националног инвестиционог плана у структури укупних расхода и 

издатака учествује са 0,40%, односно у укупном износу од 4.933,9 мил. динара.  

 7. Основна средства 

 Планирана су у укупном износу од 13.258,3 мил. динара и у 

структуктури укупних расхода и издатака учествују са 1,1%.  

 8. Остали расходи 

 У оквиру ових средстава за дотације невладиним организацијама 

опредељено је: 

 - у оквиру раздела Министарства финансија за финансирање 

редовног рада политичких странака чији су кандидати изабрани за народне 

посланике у Народну скупштину и тошкови изборне кампање;  

 - за Савез резервних војних старешина у оквиру Министарства 

одбране;  

 - за финансирање Националних савета националних мањина у оквиру 

Министарства за људска и мањинска права и државну управу и локалну 

самоуправу; 

 - у оквиру раздела Министарства вера и дијаспоре за унапређивање 

веза и сарадње са дијаспором у суседним земљама региона, унапређивање веза и 

сарадње са дијаспором у свету и унапређивање односа између државе, цркава и 

верских заједница.   

 - у оквиру раздела Министарства рада и социјалне политике за 

Удружење ратних војних инвалида и за делатности у области социјалне заштите 

(удружењима, предузетницима, привредним друштвима). 

 - у оквиру раздела Министарства културе информисања и 

информационог друштва за финансирање рада Матице Српске и рад струковних и 

другихудружења. 

 - у оквиру раздела Министарства омладине и спорта за подршку 

омладинским организацијама; Стонотениски савез Србије; Кајакашки савез Србије; 

Свестилски карате савез Србије; Ветеран - атлетски клуб; Хокеј на леду савез 

Србије; Ауто-мото савез Србије; Тениски савез Србије; Спортски савез Србије; 

Карате савез Србије; Спортски савез инвалида Србије; Ауто-мото савез Србије; 

Ватерполо савез Србије; Универзитетски савез за физичку културу; Одбојкашки 

савез Србије; Атлетски савез Србије; Веслачки савез Србије; Пливачки савез 

Србије; Рукометни савез Србије; Фудбалски савез Србије; Џудо савез Србије, 

Санкашки савез Србије; Кошаркашки савез Србије; Гимнастички савез Србије; 

Савез за ритмичку гимнастику Србије; Смучарски савез Србије; Боб савез Србије; 

Softball савез Србије; Спортско пењачка федерација Србије; Савез за синхроно и 

уметничко пливање Србије; Kyokushinkai савез Србије; Савез paintball клубова 

Србије; Jet ski савез Србије; Ju jutsu савез Србије; Skyball савез Србије; Савез 

Србије за скокове у воду; Куглашки савез Србије; Бициклистички савез Србије; 

Боксерски савез Србије; Планинарски савез Србије; Рвачки савез Србије; Теквондо 

асоцијација Србије; Шаховски савез Србије; Савези Србије за боди билдинг, 

фитнес, бодифитнес и аеробик Савез Србије; Савез Србије за дизање тегова; 
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Једриличарски савез Србије; Кик бокс савез Србије; Коњички савез Србије; 

Клизачки савез Србије; Мачевалачки савез Србије; Мото федерација Србије; 

Орјентиринг савез Србије; Савез за коњички спорт Србије за Олимпијске и ФЕИ 

дисциплине коњичког спорта; Савез америчког фудбала Србије; Боћарски савез 

Србије; Бриџ савез Србије; Кендо савез Србије; Кофбол савез Србије; Плесни савез 

Србије; Савез организација подводних активности Србије; Рагби савез Србије; 

Савате савез Србије; Самбо савез Србије, Свебор савез Србије; Сквош асоцијација 

Србије; Савез Србије за скијање на води; Асоцијација Снуубоард Србије; Српска 

триатлонска унија; Савез спортских риболоваца Србије; Асоцијација спортских 

центара Србије; Олимпијски комитет Србије, Бејзбол савез Србије; Бразилски Јиу 

Јитсу савез Србије; Спортски савез глувих Србије; Савез за рекреативни спорт 

Србије; Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије; Савез Соко 

Србије; Спортски савез Косова и Метохије; Стрељачки савез за летеће мете Србије; 

Друштво педагога  физичке културе Србије; Удружење за медицину спорта Србије; 

Карлинг савез Србије; Стреличарски савез Србије; Биатлон савез Србије; Го савез 

Србије; Кунг фу вушу савез Србије; Асоцијација спорт за све Србије; Рагби 13 

федерација Србије; Спортски савез слепих и слабовидих Србије; Параолимпијски 

комитет Србије; Савез радиоаматера Србије. 

 9. Средства планирана за текућу и сталну резерву износе 1.502,0 

мил. динара (у структури укупних расхода учествују са 0,12%). 

 

 

Јавни дуг 

 

 A. У 2012. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од 

318.340.855.788 динара (900.000.000 USD, 2.054.266.690 EUR, 4.040.000.000 RSD, 

10.000.000 KWD и 28.252.000.000 JPY) и то: 

 I. Светској банци по основу кредита у укупном износу до 

7.460.000.000 динара (100.000.000 USD), за:  

1. Јавно предузеће „Путеви Србије” за рехабилитацију путне мреже на територији 

Републике Србије и подизања нивоа безбедности у износу до 7.460.000.000 динара 

(100.000.000 USD). 

 II. Европској банци за обнову и развој по основу седам кредита у 

укупном износу до 40.316.147.894 динара (383.233.345 EUR), за: 

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије” за ЕПС Пројекат за мале 

хидроелектране у износу до 4.734.000.000 динара (45.000.000 EUR); 

2. Јавно предузеће „Транснафта” за изградњу система продуктовода кроз 

Републику Србију у износу до 9.103.307.894 динара (86.533.345 ЕУР); 

3. Јавно предузеће „Србијагас” за изградњу гасовода Итебеј - Банатски Двор - 

Панчево - Београд у износу до 6.838.000.000 динара (65.000.000 EUR); 

4. Јавно предузеће „Транснафта” за изградњу резервоара за складиштење сирове 

нафте у Новом Саду и Панчеву у износу до 599.640.000 динара (5.700.000 EUR); 

5. Град Суботица за изградњу канализационе мреже и решавање проблема 

водоснабдевања у граду Суботици у износу до 1.157.200.000 динара (11.000.000 

EUR); 
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6. Jaвно предузеће „Емисиона техника и везе” за прелазак са аналогног на 

дигитално емитовање телевизијског програма у РС у износу до 7.890.000.000 

динара (75.000.000 ЕUR); 

7. АД „Железнице Србије” за рехабилитацију пруга на Коридору 10 кроз Србију у 

износу до 9.994.000.000 динара (95.000.000 EUR). 

 III. Европској инвестиционој банци по основу пет кредита у укупном 

износу до 55.391.307.894 динара (526.533.345 EUR), за: 

1. Јавно предузеће „Транснафта” за изградњу система продуктовода кроз 

Републику Србију у износу до 9.103.307.894 динара (86.533.345 EUR); 

2. Јавно предузеће „Путеви Србије” за обилазницу око Београда, Сектор Б6 Објекти 

и траса у износу до 8.416.000.000 динара (80.000.000 EUR); 

3. Град Београд за изградњу моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/А у 

износу до 7.364.000.000 динара (70.000.000 EUR); 

4. Град Београд за изградњу моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б у 

износу до 9.468.000.000 динара (90.000.000 EUR); 

5. АД „Железнице Србије” за инфраструктурне пројекте у износу до 21.040.000.000 

динара (200.000.000 EUR). 

 IV. Немачкој развојној банци (KfW) по основу два кредита у укупном 

износу до 12.098.000.000 динара (115.000.000 EUR), за: 

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије” за унапређење технологије 

експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и 

смањења утицаја на животну средину, у износу до 6.838.000.000 динара (65.000.000 

EUR); 

2. Јавно предузеће „Елекропривреда Србије” за измену система за транспорт пепела 

и шљаке, ТЕНТ А у износу до 5.260.000.000 динара (50.000.000 EUR). 

 V. Страним владама по основу седам кредита у укупном износу до 

112.087.600.000 динара (800.000.000 USD, 203.000.000  EUR, 10.000.000 KWD и 

28.252.000.000 JPY ), и то: 

1. Влади Јапана за кредит Јавном предузећу „Електропривреда Србије” за изградњу 

постројења за одсумпоравање за термоелектрану Никола Тесла у износу до 

28.252.000.000 динара (JPY 28.252.000.000); 

2. Чешкој Експортној банци за кредит Јавном предузећу ПЕУ Ресавица за израду 

капиталних рударских просторија и набавку опреме за рудник Рембас у износу до 

1.052.000.000 динара (10.000.000 EUR); 

3. Чешкој Експортној банци за кредит АД „Железнице Србије” за реконструкцију и 

модернизацију пруге Ниш-Димитровград у износу до 12.624.000.000 динара 

(120.000.000 EUR); 

4. Чешкој Експортној банци за кредит АД „Железнице Србије” за  возна средства у 

износу до 2.945.600.000 динара (28.000.000 EUR); 

5. Влади Немачке за кредит АД „Железнице Србије” за модернизацију пруге 

Панчево - Вршац - државна граница у износу до 4.734.000.000 динара (45.000.000 

EUR); 

6. Влади Руске Федерације за кредит АД „Железнице Србије” за инфраструктурне 

пројекте и возна средства у износу до 59.680.000.000 динара (800.000.000 USD); 
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7. Кувајтском фонду за арапски економски развој за кредит АД „Железнице 

Србије” за  инфраструктурне пројекте у износу до 2.800.000.000 динара (10.000.000 

KWD). 

 VI. Пословним банкама по основу шеснаест кредита у укупном 

износу до  90.987.800.000 динара (4.040.000.000 RSD и 826.500.000 EUR), за: 

1. Јавно предузеће „Србијагас” за одржавање текуће ликвидности у износу до 

19.988.000.000 динара  (190.000.000 EUR); 

2. Јавно предузеће „Србијагас” за одржавање текуће ликвидности у износу до 

21.040.000.000 динара  (200.000.000 EUR); 

3. Јавно предузеће „Србијагас” за изградњу гасоводног притиска Александровац - 

Копаоник - Нови Пазар - Тутин у износу до 6.838.000.000 динара  (65.000.000 

EUR); 

4. Јавно предузеће „Србијагас” за изградњу две термоелектране-топлане ТЕ-ТО са 

погоном на природни гас у износу до 10.520.000.000 динара (100.000.000 EUR); 

5. Јавно предузеће „Србијагас” за реализацију уговора везаних за гасификацију 

компаније ФИАТ у Крагујевцу у износу до 999.400.000 динара  (9.500.000 EUR); 

6. Јавно предузеће „Србијагас” за пројекат Јужни ток, у износу до 6.838.000.000 

динара  (65.000.000 EUR); 

7. Јавно предузеће „Србијагас” за измештање нафтовода и гасовода у нови 

енергетски коридор и заштита постојећих у зони аутопута Е-75 у износу до 

2.524.800.000 динара  (24.000.000 EUR); 

8. Фонд за капитална улагања АП Војводина за реализацију инфраструктурних 

пројеката у износу до 4.000.000.000 динара;  

9. ХИП-Петрохемија а.д. Панчево за финансирање прве фазе реконструкције ради 

проширења капацитета постројења у Панчеву у износу до 2.840.400.00 динара 

(27.000.000 EUR); 

10. Јавно предузеће  ПЕУ Ресавица за комбајн за израду рударских просторија у 

износу до 105.200.000 динара (1.000.000 EUR); 

11. РП „Фелдспат”, д.о.о., Бујановац за набавку млинског постројења за 

уситњавање сировина у износу до 40.000.000 динара; 

12. Јат техника д.о.о за изградњу хангара 2 у циљу прихватања и освајања новог 

типа авиона А320 у износу до 526.000.000 динара (5.000.000 EUR); 

13. Грађевинска дирекција Србије за изградњу стамбено-пословних објеката на 

локацији касарне „Степа Степановић” у Београду у износу до 3.682.000.000 динара 

(35.000.000 EUR); 

14. Грађевинска дирекција Србије за изградњу стамбено-пословних објеката на 

локацији др Ивана Рибара на Новом Београду у износу до 2.630.000.000 динара 

(25.000.000 EUR); 

15. Галеника а.д. за рефинансирање постојећих краткорочних обавеза у износу до 

7.364.000.000 динара (70.000.000 EUR); 

16. „JAT AIRWAYS” а.д. Београд за одржавање текуће ликвидности у износу до 

1.052.000.000 динара (10.000.000 EUR). 

 Б. Република Србија ће у 2012. години одобрити пројектне и 

програмске зајмове до износа од 396.656.200.000 динара (1.972.000.000 EUR, 

45.000.000.000 RSD  и 1.933.000.000 USD) и то са: 
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 I. Meђународном банком за обнову и развој у укупном износу до 

20.180.000.000 динара  (50.000.000 EUR и 200.000.000 USD) и то: 

1. Министарству здравља за унапређење здравства Републике Србије за одрживи 

развој и то у износу до 5.260.000.000 динара (50.000.000 EUR); 

2. Министарству финансија за зајам за развој и реструктуирање јавних предузећа 

ДПЛ у износу до 7.460.000.000 динара (100.000.000 USD); 

3. Министарству финансија за трећи програмски зајам за развој јавних финансија 

ДПЛ3 у износу до 7.460.000.000 динара (100.000.000 USD). 

 II. Европском инвестиционом банком у укупном износу до 

44.710.000.000 динара   (425.000.000 EUR) и то: 

1. Министарству здравља за реконструкцију четири клиничка центра у Републици 

Србији-трећа транша у износу до 5.260.000.000  динара (50.000.000 EUR); 

2. Министарству за инфраструктуру и енергетику за Коридор X (Е-80) аутопут фаза 

II у износу до 16.306.000.000 динара (155.000.000 EUR); 

3. Министарству финансија за Апекс 4 у износу до 10.520.000.000 динара 

(100.000.000 EUR); 

4. Регионалним комуналним предузећима и повезаним општинама за изградњу 

регионалних депонија у износу до 7.890.000.000 динара (75.000.000 EUR); 

5. Министарству правде за реконструкцију објекта Палата правде у Београду у 

износу до 1.578.000.000 динара (15.000.000 EUR); 

6. Министарству правде за изградњу зграде Републичког јавног тужилаштва у 

износу до 1.578.000.000 динара (15.000.000 EUR); 

7. Министарству правде за изградњу објекта за потребе Тужилаштва за 

организовани криминал у износу до 1.578.000.000 динара (15.000.000 EUR); 

 III. Банком за развој Савета Европе у укупном износу до 

19.619.800.000 динара (186.500.000 EUR) и то: 

1. Министарству правде за изградњу објекта специјалне намене за смештај 

осуђених и притворених лица у Панчеву и то у износу до 1.893.600.000 динара 

(18.000.000 EUR); 

2. Министарству правде за изградњу објекта специјалне намене за смештај 

осуђених и притворених лица у Крагујевцу и то у износу до 2.104.000.000 динара 

(20.000.000 EUR); 

3. Министарству за инфраструктуру и енергетику за санацију клизишта III у износу 

до 5.260.000.000 динара (50.000.000 EUR); 

4. Министарству просвете и науке за инвестиције у научну инфраструктуру у 

износу до 7.364.000.000 динара (70.000.000 EUR); 

5. Министарству просвете и науке за образовање за социјалну инклузију и то у 

износу до 2.998.200.000 динара (28.500.000 EUR);  

 IV. Немачком развојном банком (KfW) у укупном износу до 

15.306.600.000 динара  (145.500.000 EUR) и то: 

1. Министарству за инфраструктуру и енергетику за рехабилитацију система 

даљинског грејања у Србији - фаза IV у износу до 4.734.000.000 динара (45.000.000 

EUR); 

2. Министарству за инфраструктуру и енергетику за Пројекат енергетске 

ефикасности у износу до 1.052.000.000 динара (10.000.000 EUR); 
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3. Министарству за економију и регионални развој за Програм водоснабдевања и 

канализације у општинама средње величине у Србији III у износу до 6.890.600.000 

динара (65.500.000 EUR); 

4. Министарству за економију и регионални развој за Програм водоснабдевања и 

канализације у општинама средње величине у Србији II - фаза 2 у износу до 

2.630.000.000 динара (25.000.000 EUR). 

 V. Страним владама у укупном износу до 33.664.000.000 динара 

(320.000.000 EUR) и то: 

1. Влади Републике Азербејџан за кредит Министарства за инфраструктуру и 

енергетику за Коридор XI - Аутопут Е-763 у износу до 31.560.000.000 динара 

(300.000.000 EUR); 

2. Влади Републике Француске за кредит Републичком хидрометеоролошком 

заводу за модернизацију Републичког хидрометеоролошког завода у износу до 

2.104.000.000 динара (20.000.000 EUR). 

 VI. Пословним банкама и институционалним инвеститорима (односи 

се само на тачку 1.) у укупном износу до 206.774.000.000 динара (1.400.000.000 

USD, 45.000.000.000 RSD и 545.000.000 EUR) и то: 

1. Министарству финансија за емитовање обвезница на међународном 

финансијском тржишту (еврообвезнице) у износу до 104.440.000.000 динара 

(1.400.000.000 USD); 

2. Министарству финансија за емитовање обвезница за регулисање дуга 

организација обавезног социјалног осигурања и очување финансијске стабилности 

у износу до 45.000.000.000 динара; 

3. Министарству финансија за програмску подршку буџету у различитим валутама 

износу до 31.560.000.000 динара (300.000.000 EUR); 

4. Министарству спољних послова за реконструкцију и куповина зграда за потребе 

дипломатско-конзуларних представништава у износу до 1.683.200.000 динара 

(16.000.000 EUR); 

5. Републичкој дирекцији за робне резерве за хитне интервенције ради 

стабилизације тржишта (робне резерве) у износу до 10.520.000.000 динара 

(100.000.000 EUR); 

6. Влади Републике Србије за набавку авиона за потребе Владе у износу до 

3.156.000.000 динара (30.000.000 EUR); 

7. Агенцији за борбу против корупције за куповину пословне зграде за потребе 

Агенције за борбу против корупције у износу до 473.400.000 динара (4.500.000 

EUR); 

8. Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде за изградњу 

нових система за наводњавање, изградњу секундарне мреже и рехабилитацију 

постојеће каналске мреже у износу до 5.260.000.000 динара (50.000.000 EUR); 

9. Министарству финансија за рефинансирање репрограма дуга према Либији и 

финансирање испоруке домаћих фармацеутских производа у износу до 

1.683.200.000 динара (16.000.000 EUR); 

10. Министарству правде за куповину зграде Аероинжињеринга и извођење 

неопходних радова на санацији и адаптацији објекта за потребе Првог основног 

суда у Београду у износу до 1.367.600.000 динара (13.000.000 EUR); 
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11. Министарству просвете и науке за реализацију пројекта „Путевима римских 

императора по Србији” у износу до 1.630.600.000 динара (15.500.000 EUR). 

 VII. Export - Import банкама у укупном износу до 56.401.800.000 

динара (333.000.000 USD и 300.000.000 EUR) и то:  

1. Export - Import Bank of China за Јавно предузеће „Електропривреда Србије” за 

ревитализацију ТЕ Костолац блокова Б1 и Б2, одсумпоравање ТЕ Костолац Б1 и Б2 

и изградња речног терминала и пруге у износу до 21.857.800.000 динара 

(293.000.000 USD); 

2. Turkish Exim Bank за Министарство економије и регионалног развоја за пројекте 

у области путне инфраструктуре у мање развијеним општинама у износу до 

2.984.000.000 динара (40.000.000 USD); 

3. Turkish Exim Bank за Министарство инфраструктуре и енергетике за Коридор XI 

у износу до 31.560.000.000 динара (300.000.000 EUR). 

 В. Стање јавног дуга Републике Србије износи 1.505.550.227.928 

динара (14.480.050.595 EUR), од чега: 

 I Стање јавног дуга по основу директних обавеза Републике Србије 

износи 1.287.924.622.099 динара (12.386.975.434  EUR), од чега: 

 1. Унутрашњи дуг у укупном износу од 546.700.976.490 динара 

(5.258.049.615 EUR), и то по основу: 

1.1. Државних обвезница у износу од 55.392.649.279  динара (532.754.304 EUR); 

1.2. 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 6.614.704.881  динара (63.618.775 EUR); 

1.3. 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 728.609.976 динара (7.007.610 EUR); 

1.4. Обавеза према Комерцијалној банци а.д. Београд (куповина зграде за Амбасаду 

Републике Србије у Бриселу) у износу од  1.206.842.232  динара (11.607.143 ЕUR); 

1.5. Емитованих кратокорочних хартија од вредности (државних записа) у износу 

од 46.288.851.438 динара (445.195.981 EUR); 

1.6. Старе девизне штедње - обавезе према Народној банци Србије  у износу од 

336.115.408 динара (3.232.684 EUR) што је део унутрашњег дуга и законом 

преузета обавеза Републике Србије; 

1.7. Старе девизне штедње - обавезе према грађанима у износу од 222.301.265.333 

динара (2.138.044.622 EUR) што је део унутрашњег дуга и законом преузета 

обавеза Републике Србије; 

1.8. Старе девизне штедње - обавезе према банкама у износу од 4.716.587.136 

динара (45.363.097 EUR) што је део унутрашњег дуга и законом преузета обавеза 

Републике Србије; 

1.9. Зајма за привредни развој Републике Србије у износу од 833.457.159 динара 

(8.016.007 EUR) што је део унутрашњег дуга и законом преузета обавеза Републике 

Србије; 

1.10. Обавезе према Hypo -Alpe -Adria bank  a.d. Београд у износу од 750.000.000 

динара (7.213.335 EUR);  

1.11. Емитованих дугорочних хартија од вредности (државних записа) у износу од 

175.296.490.518 динара (1.685.963.048 EUR); 
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1.12. Војвођанска банка а.д. Нови Сад у износу од 1.559.611.500 динара (15.000.000 

EUR) што је део унутрашњег дуга и законом преузета обавеза Републике Србије; 

1.13. Alpha bank Srbija a.д. Београд у износу од 2.339.417.250 динара (22.500.000 

EUR); 

1.14. Piraeus bank а.д. Београд у износу од 3.119.223.000 динара (30.000.000 EUR); 

1.15. Еurobank EFG a.д. Београд у износу од 1.606.366.175 динара (15.449.676 EUR); 

1.16. Војвођанска банка а.д. Нови Сад у износу од 1.776.224.206 динара (17.083.333 

EUR); 

1.17. Banca Intesa а.д. Београд у износу од 4.043.760.697 динара  (38.892.000 EUR); 

1.18. Raiffeisen bank а.д. Београд у износу од 4.043.760.697 динара (38.892.000 

EUR); 

1.19. Unicredit bank а.д. Београд у износу од 4.851.639.454 динара (46.662.000 EUR); 

1.20. Societe Generale bank а.д. Београд у износу од 1.617.213.151 динара 

(15.554.000 EUR); 

1.21. Hypo - Alpe-Adria bank а.д. Београд у износу од 2.079.482.000 динара 

(20.000.000 EUR)  

1.22. Eurobank EFG а.д. Београд у износу од 2.079.482.000 динара (20.000.000 EUR); 

1.23. Војвођанска банка а.д. Нови Сад у износу од 2.079.482.000 динара (20.000.000 

EUR); 

1.24. KBC banka а.д. Београд у износу од 1.039.741.000 динара (10.000.000 EUR). 

 2. Спољни дуг у укупном износу од 741.223.645.609 динара 

(7.128.925.819 EUR), и то према: 

2.1. Међународној банци за обнову и развој (IBRD) у износу од 150.056.632.378 

динара  (1.443.211.652 EUR); 

2.2. Међународном удружењу за развој (IDA) у износу од  54.210.346.551 динара 

(521.383.176 EUR),зајмови Светске банке, без камате; 

2.3. Европској инвестиционој банци (EIB) у износу од 40.619.623.977 динара 

(390.670.600 EUR); 

2.4. Банци за развој Савета Европе (CEB) у износу од 4.940.327.160 динара 

(47.514.979 EUR); 

2.5  Европској банци за обнову и развој (EBRD) у износу од 769.738.891  динара 

(7.403.179 EUR); 

2.6. Укупно кредити страних влада у износу од 66.351.423.212 динара (638.153.380 

EUR): 

2.6.1. Влади Руске Федерације у износу од 15.604.700.000 динара (150.082.569 

EUR); 

2.6.2. Влади Републике Италије у износу од 3.169.043.923 динара (30.479.167 EUR), 

кредит за развој малих и средњих предузећа са 1% камате; 

2.6.3. Влади Републике Италије у износу од 1.559.611.500 динара (15.000.000 EUR), 

кредит за развој малих и средњих предузећа са 0,35% камате; 

2.6.4. Еxport-Import Bank of China у износу од 6.820.054.207 динара (65.593.780 

EUR); 

2.6.5. Еxport-Import Bank of China – X-RAY у износу од 2.459.540.792 динара 

(23.655.322 EUR); 

2.6.6. Еxport-Import Bank of China – Мост Земун-Борча у износу од 3.044.086.853 

динара (29.277.357 EUR); 
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2.6.7. Осталим страним владама у износу од 29.314.602.209 динара (281.941.389  

EUR); 

2.6.8. Влади Републике Француске – NATIXIS у износу од 434.143.855 динара 

(4.175.500  EUR); 

2.6.9. Либији – нерегулисани дуг у износу од 3.945.639.873 динара (37.948.296  

EUR); 

2.7.    Укупно остали страни кредитори у износу од 424.275.553.440 динара 

(4.080.588.853 EUR): 

2.7.1. Европској унији (EU 55) у износу од 5.146.717.950 динара (49.500.000 EUR), 

макроекономска помоћ Републици Србији; 

2.7.2. Европској унији (EU 200) у износу од 10.397.410.000 динара (100.000.000 

EUR), макроекономска помоћ Републици Србији; 

2.7.3. Париском клубу поверилаца у износу од 162.635.797.818 динара 

(1.564.195.293 EUR), наслеђени дугови бивше СФРЈ; 

2.7.4. Лондонском клубу у износу од 72.733.678.206 динара (699.536.502 EUR) 

наслеђени дугови бивше СФРЈ, репрограмирани са 62% отписа; 

2.7.5. KfW у износу од 1.001.629.098 динара (9.633.448 EUR), кредит за 

рехабилитацију локалног система грејања у Србији - фаза III; 

2.7.6. KfW у износу од 0 динара (0 EUR), кредит за водовод и рехабилитацију у 

општинама средње величине у Србији – фаза II; 

2.7.7. Еrste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam у износу од 3.552.448.419 динара 

(34.166.667 EUR); 

2.7.8. Marfin Bank a.d.  у износу од 9.097.733.752 динара (87.500.000 EUR); 

2.7.9. Еrste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam у износу од 3.119.223.000 динара 

(30.000.000 EUR); 

2.7.10. Нова кредитна банка Марибор у износу од 1.039.741.000 динара (10.000.000 

EUR); 

2.7.11. Societe Generale Bank Paris у износу од 30.422.821.660 динара (292.600.000 

EUR); 

2.7.12. ММФ средства алокације у износу од 47.104.852.537 динара (453.044.100 

EUR); 

2.7.13. Еуробонд у износу од 78.023.500.000 динара (750.412.843 EUR). 

 II  Стање јавног дуга по основу индиректних обавеза Републике 

Србије (обавезе за које је Република Србија гарант)  износи 217.625.605.829 динара 

(2.093.075.161 EUR), од чега: 

 

 Унутрашњи дуг индиректне обавезе Републике Србије (обавезе за 

које је Република Србија гарант) у укупном износу од 55.990.970.733 динара 

(538.508.828 EUR), од чега према: 

1.1. Unicredit bank Србија а.д. Београд у износу од 5.093.691.159  динара (48.990.000 

EUR) – ЈП Путеви Србије; 

1.2. Marfin Bank а.д. Београд у износу од 4.074.087.176 динара (39.183.673 EUR) – 

ЈП Путеви Србије;  

1.3. Banca Intesa а.д. Београд у износу од 5.198.705.000 динара (50.000.000 EUR) – 

ЈП Србија Гас; 
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1.4. Banca Intesa а.д. Београд у износу од 12.476.892.000 динара (120.000.000 EUR) 

– ЈП Србија Гас; 

1.5. Banca Intesa а.д. Београд у износу од 4.678.834.500 динара (45.000.000 EUR) – 

ЈП Србија Гас; 

1.6. Societe Generale а.д. Београд  у износу од 4.158.964.000 динара (40.000.000 

EUR) – ЈП Србија Гас; 

1.7. Erste Bank  а.д. Београд у износу од 4.158.964.000 динара (40.000.000 EUR) – ЈП 

Србија Гас; 

1.8. Komercijalnoj banci а.д. Београд у износу од 2.079.482.000 динара (20.000.000 

EUR) – ЈП Србија Гас; 

1.9.  Hypo-Alpe-Adria bank а.д. Београд у износу од 3.639.093.500 динара 

(35.000.000 EUR) – ЈП Србија Гас; 

1.10.  Unicredit bank Србија а.д. Београд у износу од 3.119.223.000 динара 

(30.000.000 EUR) –  ЈП Србија Гас; 

1.11.  Unicredit bank Србија а.д. Београд у износу од 2.079.482.000 динара 

(20.000.000 EUR) – ЈП JAT Airways; 

1.12.  Societe Generale а.д. Београд у износу од 2.079.482.000 динара (20.000.000 

EUR) – ЈП JAT Airways; 

1.13.  Unicredit bank Србија  а.д. Београд у износу од 493.876.975 динара (4.750.000 

EUR) – ЈП JAT Airways; 

1.14.  Societe Generale а.д. Београд у износу од  493.876.975 динара (4.750.000 EUR) 

– ЈП JAT Airways; 

1.15.  Unicredit bank Srbija а.д. Београд у износу од 103.974.100 динара (1.000.000 

EUR) – ЈП JAT Airways; 

1.16.  Societe Generale а.д. Београд у износу од 103.974.100 динара (1.000.000 EUR) 

– ЈП JAT Airways; 

1.17. Hypo-Alpe-Adria bank а.д. Београд у износу од 15.388.167 динара (148.000 

EUR) – Општина Косовска Митровица; 

1.18.  Hypo-Alpe-Adria bank а.д. Београд у износу од 7.694.083 динара (74.000 EUR) 

– Општина Звечан; 

1.19.  Hypo-Alpe-Adria bank а.д. Београд у износу од 7.694.083 динара (74.000 EUR) 

– Општина Зубин Поток; 

1.20.  Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 1.927.591.915 динара (18.539.155 

EUR) – ЈП Србија Гас. 

 2. Спољни дуг индиректне обавезе Републике Србије у укупном 

износу од 161.634.635.096 динара (1.554.566.333 EUR), од чега према: 

 

2.1. Европској банци за обнову и развој (EBRD) у износу од 38.321.073.791 динара 

(368.563.650 EUR); 

2.2.  Европској инвестиционој банци (EIB) у износу од 67.060.211.337  динара 

(644.970.347 EUR);        

2.3.  KfW у износу од 6.066.125.285 динара (58.342.658 EUR);   

2.4. Европској унији (EU) у износу од 23.269.051.251 динара (223.796.611 EUR), 

наслеђени дуг према EU где су оригинални дужници јавна предузећа 

„Електропривреда Србије”, „Железнице Србије” и „Путеви Србије”; 

2.5. Еурофима у износу од 10.273.864.866 динара (98.811.771 EUR); 
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2.6. Влади Републике Пољске у износу од 2.577.375.964 динара (24.788.635 EUR) – 

ЕПС-Обнова електропривреде Србије; 

2.7.  Међународном удружењу за развој (IDA) у износу од 1.145.841.027 динара 

(11.020.447 EUR), кредит у оквиру Програма енергетске заједнице југоисточне 

Европе (ESCEE) - Пројекат за Србију; 

2.8.  Еxport  Development  Canada у износу од  2.591.013.227 динара (24.919.795  

EUR), кредит за  РТБ Бор – финансирање куповине роба и услуга; 

2.9.  Еxport Development Canada у износу од 1.699.976.535 динара (16.350.000 EUR), 

кредит за  РТБ Бор – финансирање куповине роба и услуга; 

2.10. Societe Generale Bank Paris у износу од 6.577.953.876 динара (63.265.312 EUR) 

- Обавезе према - ЈП „Путеви Србије”; 

2.11. Српска банка а.д. Београд у износу од 2.052.147.937 динара (19.737.107 EUR) - 

Обавезе према - ЈП „Југоимпорт - СДПР”.  

    

 

Рaзвојна помоћ Европске уније  

 

Образложење за потраживање буџетских средстава за суфинансирање 

пројеката/програма подржаних у оквиру инструмента за претприступну помоћ 

Европске (ИПА) 

 

 Европска комисија (ЕК) је за период 2007-2013. године усвојила нови 

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 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 децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, тзв. ДИС-а. 

Отуда се кроз овај нови концепт претприступне помоћи стално има у виду 

перспектива чланства у ЕУ, када ће Република Србија бити корисник Структурних 

фондова и Кохезионог фонда, 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 
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Европске уније у вези предложених пројеката. Коначна одлука о пројектима 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 

програмсе циклусе ИПА 2008, 2009, 2010 и 2011 
 

 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. 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 кроз буџетска 

средства, сопствене приходе домаћих институција, одобрене кредите или донације 

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 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 22. марта 2010. године. Овим 
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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 

26. 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 Заједнице 

Националном програму за 2011. годину утврђен је у максималном износу од 

178.556.810 евра. 

 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 програма и усвајају се 

посебним Финансијским споразумима. 

 Пројекти који су формулисани током процеса програмирања ИПА 

2008, ИПА 2009, ИПА 2010 и ИПА 2011 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 је одобрен 

национални програм за ИПА 2011: 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
.  

                                                 
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 
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 Према буџетима пројеката одобрених за финансирање из средстава 

ИПА фондова за 2008, 2009, 2010 и 2011. годину и узимајући у обзир наведене 

обавезујуће критеријуме, утврђен је списак пројеката које је могуће и потребно 

суфинансирати. Ови пројекти су у наставку Образложења 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. При томе, 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), а пројекти из ове 

категорије припојени су и збирној табели која приказује све пројекте за које није 

обавезно суфинансирање из националних буџетских средстава у складу са ставом 

4. члана 4. овог закона. У ову табелу унети су и подаци о појединим пројектима за 

које је је обавеза суфинансирања из буџета постојала, али је у претходним 

годинама извршена, тако да додатно издвајање буџетских средстава код тих 

пројеката није потребно.  

 

ИПА 2008  

Рок за уговарање пројеката: до 1.априла 2012. године 

Рок за имплементацију пројеката: до 1.априла 2014. године 

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. Средства намењена  

за суфинансирање пројеката из националног буџета у календарској 2010. години у 

оквиру пројектног пакета ИПА 2008 приказана су у члану 4. Закона о буџету 

Републике Србије за 2010. годину. Такође, средства намењена за суфинансирање 

пројеката из националног буџета у календарској 2011. години у оквиру пројектног 

пакета ИПА 2008 приказана су у члану 4. Закона о буџету Републике Србије за 

2011. годину. 

 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 

                                                                                                                                                 
годишњем Финансијском споразуму. Ова правила примењиваће се почев од Нациоанлног програма 

за ИПА 2011. 
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суфинансирања пројеката. То практично значи да се и средстава за суфинансирање 

планирају и у 2012. 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. године. 

 Износ средстава за суфинансирање у 2012. 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 2012. години треба да изврше обавезу суфинансирања ИПА 

пројеката и то у следећем износу: 

 

1.  

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање 

 

Укупна вредност у EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање 

у 2012. години  

у рсд 

 

Подршка обезбеђењу 

квалитета  у оквиру  

националног система 

испита на нивоу 

основног и средњег 

образовања  

Корисници: 

Институције из 

надлежности 

Министарства просвете и 

науке 

1. Завод за вредновање 

квалитета образовања и 

васпитања 

 2. Завод за унапређивање 

образовања и 

васпитања 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

1.Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања: 

60.097.000 

2. Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања: 

24.955.000 

Укупно:  

85.052.000 

2.000.000 2.000.000 0 0 

 

  Пројекат доприноси модернизацији образовног система у Републици 

Србији, а посебно усклађивању са европском образовном политиком у складу са 

циљевима Лисабонске стратегије. Конкретно, кроз пројекат чији је предлагач 

Министарство просвете и науке, остварује се допринос развијању и спровођењу 

система осигурања квалитета у општем и стручном образовању кроз развијање 

свеобухватног националног система испитивања и подизање капацитета 

институција просветног система за спровођење овог концепта. Као крајњи 

корисници овог пројекта, приближно 80.000 ученика биће припремљено за 

полагање завршног испита, док ће најмање 20.000 ученика бити припремљено за 

полагање општег матурског испита. У складу са Законом о основама система 



361 

 

образовања и васпитања, значајан део конкретних надлежности у праћењу, 

обезбеђивању и унапређивању квалитета и развоја система образовања и васпитања 

поверен је Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања као и Заводу за 

унапређивање образовања и васпитања, чије су активности тако постале суштински 

компатибилне са резултатима предвиђеним овим пројектом. У том смислу, ова два 

Завода се и јављају као главни носиоци националног суфинансирања и то у 

износима за 2012. годину како је предвиђено табелом број 1: ЗВКОВ – 48.333.000 

динара и ЗУОВ - 13.692.000 динара.  

 

2.  

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање 

 

Укупна вредност у EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање 

у 2012. години  

у рсд 

Системски развој основног 

образовања одраслих 

заснованог на пракси у  

Републици Србији (друга 

шанса) 

 

Корисници:  

1. Национална служба за 

запошљавање; и 

Институције из 

надлежности 

Министарства просвете и 

науке: 

2. Завод за вредновање 

квалитета образовања и 

васпитања; 

3. Завод за унапређивање         

образовања и васпитања 

 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 1. Преко 

Националне 

службе за 

запошљавање: 

52.200.000 

2. Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања: 

16.600.000 

3. Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања: 

5.395.000 

Укупно из 

буџета:  

21.995.000 

4.500.000 3.000.000 420.000 44.184.000 

 

  Сврха пројекта чији је предлагач Министарство просвете и науке, 

јесте подршка у успостављању функционалног система за основно образовање 

одраслих у Републици Србији, при чему бу систем требало да има карактеристике 

флексибилности, приступачности и прилагодљивости у складу са потребама 

одраслих полазника. Систем почива на концепту континуираног образовања 

(образовање током целог живота) и фокусира се на изградњу животних вештина и 

стручности код одраслих како би се повећале шансе за њихово запошљавање и 

унапредило њихово позиционирање на тржишту рада. Конкретно, планирано је да 

се кроз двогодишњу пилот-фазу концепта функционалног основног образовања 

одраслих укључи око 40 основних школа и изради квалитативна и квантитативна 

анализа потреба тржишта рада (у референтних 15 географских целина у Републици 

Србији) имајући у виду ову специфичну циљну групу. Планирана је израда 
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курикулума за три циклуса у систему основног образовања одраслих, припрема 30 

програма професионалне обуке и израда приручника за наставнике, припрема 

методологије и инструмената за праћење и евалуацију курикулума, одабир 80 

асистената за учешће у програму, укључивање 4.000 полазника (из циљне групе 

одраслих) и снабдевање 80 школа техничким и наставним материјалима и 

средствима. У конкретном пробном концепту за систем основног образовања 

одраслих планирано је учешће 80 основних и 75 средњих школа, као и формирање 

по једног специјализованог/стручног тима по школи и укупно 50 будућих 

предавача за континуирану обуку и мултипликацију стручних тимова широм 

Србије. Суфинансирање из националног буџета реализоваће се преко Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања као и Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, у складу са табелом број 2. Такође, Национална служба за 

запошљавање фактички доприноси реализацији овог пројекта кроз део редовних 

средстава намењених за мере активне политике запошљавања у оквиру програма за 

функционално образовање одраслих. Процењени износ буџета који се односи на 

ове активности износи 52.200.000 динара и предвиђен је финансијским планом ове 

институције (ова средства не сабирају се као директно оптерећење буџета 

Републике Србије за потребе суфинансирања овог ИПА пројекта). 

 

3. 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање 

 

Укупна вредност у EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање 

у 2012. години  

у рсд 

 

Усклађивање рада 

Управе царина са 

организацијом и 

оперативном 

методологијом  ЕУ 

агенција  

Корисник:  

Министарство 

финансија/Управа царина 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

149.994.000 4.400.000 4.500.000 0 0 

 

  Пројекат доприноси успостављању отворених и сигурних граница 

Републике Србије кроз увођење ефикасних механизама контроле и управљања, по 

угледу на најбоље праксе и искуства држава чланица ЕУ. Конкретно, пројекат 

унапређује капацитете Управе царина у кадровском смислу, као и у техничком 

смислу - путем инсталирања рендгенске и друге неопходне опреме. Предвиђено је 

да по завршетку пројекта најмање 12 запослених буде обучено за даље спровођење 

специјализованих обука за кадрове у Управи царина, да ће бити прибављено 

најмање 250 комплета одеће и обуће за све временске услове, 150 комада 

униформе, да ће бити инсталирано 8 уређаја за детектовање зрачења, као и 

прибављени детектори за наротике и експлозив, аудио и видео опрема итд. Када је 

реч о намени средстава предвиђених за национално суфинансирање пројекта, 
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Министарство финансија – Управа царина, ће у 2012. години пројекат 

суфинансирати у износу од 149.994.000 динара у складу са табелом број 3. За 

потребе успостављање нове јединице водича паса планирана је набавка 5 

специјалних возила за превоз службених паса. Такође, у циљу модернизације 

Сектора за контролу примене царинских прописа  и унапређења услуга планирана 

је набавка 10 мотоцикала, 10 специјалних возила за пресретање, патролног чамца – 

глисера за контролу водених путева, 10 GPS уређаја са серверима за скенирање, 

100 радио-станица и 100 специјалних лампи за обележавање и заустављање. 

 

 

4. 

 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена 

реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

 

 

Подршка увођењу 

децентрализованог система 

управљања фондовима ЕУ 

 

Корисник: Министарство 

финансија 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

105.200.000 
2.450.000 1.000.000 0 0 

 

   

Сврха пројекта је да пружи подршку кључним административним 

структурама које ће бити задужене за успостављање децентрализованог система 

управљања фондовима ЕУ (тзв. ДИС) и то за све компоненте ИПА које ће бити 

доступне Републици Србији од тренутка стицања кандидатског статуса за чланство 

у ЕУ. Кроз пројекат ће се обезбедити подршка за изградњу капацитета надлежних 

административних јединица (концепт обука), израда детаљних „мапа пута” за 

компоненте III и IV, 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 ДИС 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 и за 2012. годину износи  

105.200.000 динара у складу са табелом број 4. 
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5. 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди 

суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

 

 

Програм подршке 

развоју локалне 

инфраструктуре 

 

Корисник: 

Министарство 

економије и регионалног 

развоја 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

245.000.000 45.000.000 10.000.000 5.340.000 561.768.000 

 

 

 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 ресоре МЉМПДУЛС, МПТВШ, МЗЖСРПП, 

МЕРР, МИЕ и МФИН. При томе, због природе активности које су предвиђене 

пројектом, одређено је да ће национално суфинансирање за овај пројекат 

обезбедити Министарство за Национални инвестициони план, чији су послови 

након реконструкције Владе у 2011. години прешли у надлежност МЕРР. 

Суфинансирање за овај пројекат из ИПА 2008 предвиђено је из средстава НИП која 

су намењена реализацији пројеката који се односе на регионалне системе 

водоснабдевања и изградњу или реконструкцију постројења за пречишћавање 

отпадних вода, у циљу заштите здравља становништва и животне средине. Ради се 

о следећим пројектима: 

  1) Регионални систем водоснабдевања за Расински округ (Крушевац) 

Средства националног суфинансирања су намењена за извођење грађевинских 

радова на резервоару у Липовцу, са везним цевоводима.  

 2) Регионални пројекат пречишћавања отпадних вода Врбас/Кула 

Средства националног суфинансирања су намењена за спровођење пројектних 

активности у оквиру Компоненте Б пројекта – завршетак канализационе мреже у 

насељима општине Врбас, 3. фаза.  

 3) Регионални систем водоснабдевања за Расински округ (Крушевац) 

Средства националног суфинансирања су намењена за извођење грађевинских 

радова на завршетку цевовода Крушевац-Ћићевац/Варварин. 
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  4) Регионални пројекат пречишћавања отпадних вода Шабац. 

Средства националног кофинансирања су предвиђена за извођење грађевинских 

радова на изградњи дела основног цевовода, као и улазног дела централног 

постројења. Реализација пројекта је планирана у периоду 2011-2012. године. 

  На бази процене потребних средстава за исплату преосталих обавеза 

по уговорима у 2012. години за пројекте под 1, 2 и 3, као и према процењеним 

вредностима радова и планираној динамици извођења за пројекат под 4. чија се 

реализација очекује у 2012. години, укупна средства у оквиру националног ИПА 

2008 суфинансирања, потребна за плаћања по уговорима и пројектним 

активностима у 2012. години, износе 245.000.000 динара у складу са табелом број 

5. 

* 

 

 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 ће преостали износ од 330.000 EUR обезбедити крајњи 

корисници – медији као своју обавезну финансијску партиципацију; 

 - Подршка грађанском друштву. Укупна вредност пројекта износи 

2.77 милиона EUR, од чега ИПА финансирање износи 2.5 милиона EUR, док ће 

преостали износ од 277.000 EUR обезбедити 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 
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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, 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 корз 

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, трговине, шумарства и 

водопривреде, при чему је директно надлежна  институција – Управа за ветерину. 

 

ИПА 2009 

Рок за уговарање пројеката: до 22.марта 2012. године
3
 

Рок за имплементацију пројеката: до 22.марта 2014. године 

Рок за плаћање: до 22.март 2015. 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 2012. календарској години планирају и у наредим годинама како би се у 

збиру постигао износ обавезног суфинансирања утврђен одговарајућим 

Финансјиским споразумом. Крајњи рок за сва плаћања (из средстава ИПА као и из 

домаћих средстава) у оквиру Националног програма за ИПА 2009 је 22. март 2015. 

године. 

                                                 
3
 Осим за Пројекат: Жежељев мост – Обнова инфраструктуре у Републици Србији код којег је 

Финансијским споразумом предвиђен рок од 3 године за уговарање, тако да је одговарајући датум: 

22. март 2013. године. 
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 Износ средстава за суфинансирање пројеката из ИПА 2009 у 2012. 

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 2012. години треба да изврше обавезу суфинансирања ИПА 

пројеката и то у следећем износу: 

 

1.  

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање 

 

Укупна вредност у EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање 

у 2012. години  

у рсд 

 

 

 

Подршка приступу 

правима, запошљавању 

и побољшању услова 

живота избеглица и 

интерно расељених лица 

 

Корисници: 

 1. Министарство за 

Косово и Метохију 

 2. Комесаријат за 

избеглице (није 

надлежан за 

обезбеђивање 

суфинансирања) 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

 

Министарство 

за Косово и 

Метохију: 

 

526.000 

 12.650.000 10.000 2.610.000 274.572.000 

 

 У наставку подршке ЕУ за решавање питања избеглих и расељених 

лица, и у оквиру пројектног пакета за ИПА 2009 одобрен је пројекат који за циљ 

има унапређивање животних услова најугроженијих породица из категорије 

избеглица и расељених лица кроз подршку у остваривању њихових основних 

права. У том смислу, предвиђено је да ће у току реализације пројекта 700 

појединаца/припадника наведене категорије проћи кроз програм стручних обука 

односно усавршавања у циљу постизања финансијске самосталности и 

самоодрживости, чему бу такође требло да допринесе и 500 пакета неопходних 

средстава за започињање нових или проширивање постојећих економских 

активности избегличких породица. Кроз пројекат је планирано и решавање 

стамбеног питања за 220 породица избеглица и расељених лица, као и подршка у 

административним и другим процедурама у поступку повратка, укључујући и 

обезбеђивање пакета подршке за повратак за 200 породица. Пројекат се бави и 

унапређивањем услова за социјалну инклузију привремено расељених лица и то у 

20 јединица локалне самоуправе, кроз подршку у пружању услуга социјалне 

заштите и обуку 200 расељених лица за пружање ових услуга. Национално 
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суфинансирање обезбеђује се делимично за активности информативног и медијског 

карактера и то у финансијском плану Министарства за Косово и Метохију (како је 

и презентовано у табели број 1.), као и кроз партиципацију од стране јединица 

локалне самоуправе. Наиме, износ од 1.169 милиона EUR се обезбеђује са нивоа 

локалне самоуправе. У оквиру прве грант схеме, 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. У оквиру 

друге грант схеме, као национално суфинансирање од стране локалних институција 

сматраће се између осталог и обезбеђивање простора за спровођење пројектних 

активности финансираних из ИПА.  

 

2.  

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди 

суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

Унапређење 

предшколског 

образовања у 

Републици Србији 

(пројекат ИМПРЕС) 

Корисник: Министарство 

просвете и науке 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

100.000.000 
3.750.000 1.250.000 1.430.000 150.436.000 

 

  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 

биће 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 и науку, које за реализацију 

активности (реконсутрукција и изграња објеката претшколских установа) у 
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контексту овог пројекта у 2012. години издваја (односно из буџета потражује) 

100.000.000 динара у складу са табелом број 2.  

 

3.  

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

 

 

Побољшање заштите 

потрошача у Републици 

Србији 

 

Корисник: Министарство 

пољопривреде, трговине, 

водопривреде и 

шумарства 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

34.100.000 2.500.000 400.000 690.000 72.588.000 

 

 Пројекат има за циљ унапређивање нормативног оквира и 

координацију главних заинтересованих страна у области заштите потрошача која је 

од изузетног значаја за хармонизацију са правном тековином Европске уније, као и 

за заштиту права и интереса потрошача у Републици Србији. У том смислу, 

резултати предвиђени пројектом односе се на комплетирање правног оквира у 

погледу санкционисања лажног оглашавања као и нелојалног поступања на 

тржишту, али и предвиђања вансудског решавања спорова у овој области. Такође, 

предмет пројекта јесте и израда плана за унапређивање сарадње надлежног 

Министарства са осталим актерима у систему заштите потрошача поред осталог и 

кроз развој заједничке информатичке платформе за умрежавање. Посебан акценат 

ставља се и на изградњу капацитета самог Министарства за сарадњу са актерима из 

невладиног сектора као и на упознавање домаћег јавног мњења са правима из 

области заштите потрошача. Суфинансирање од стране Министарства 

пољопривреде, трговине, водопривреде и шумарства биће усмерено на домен 

израде примарне, секундарне и терцијарне регулативе. Износ предвиђен за 2012. 

годину је 34.100.000 динара у складу са табелом број 3. 

 

* 

 

 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 
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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; 

 

ИПА 2010 

Рок за уговарање пројеката: до 25. маја 2012. године 

Рок за имплементацију пројеката: до 25. маја 2014. године 

Рок за плаћање: до 25. маја 2015. 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 2015. године. 

 Износ средстава за суфинансирање пројеката из ИПА 2010 у 2012. 

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 2012. години треба да изврше обавезу суфинансирања ИПА 

пројеката и то у следећем износу: 

 

1.  

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање 

 

Укупна вредност у EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање 

у 2012. години  

у рсд 

 

 

Програм подршке за 

општинску 

инфраструктуру - MISP 

2010 

Корисници: 

 1. Министарство 

економије и 

регионалног развоја 

 2. Фонд за заштиту 

животне средине  

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

1. Министарство 

економије и 

регионалног 

развоја:  

    500.000.000  

2. Фонд за 

заштиту 

животне 

средине из 

сопствених 

прихода: 

     157.800.000 

31.120.000 

10.000.000 

од чега из буџета: 

5.000.000 

а остатак: 

Фонд за заштиту 

животне средине: 

5.000.000 

8.940.000 940.488.000 

 

   

Овај пројекат предвиђен је као логичан наставак пројеката из 

претходних програмских циклуса (КАРД и ИПА) који за општи циљ имају да у 
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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 атрактивних 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 биће грађани Републике Србије, док ће на централном нивоу 

пројекат бити посебно релевантан за ресоре МЉМПДУЛС, МПТВШ, МЗЖСРПП, 

МЕРР, МИЕ и МФИН. При томе, због природе активности које су предвиђене 

пројектом, одређено је да ће национално суфинансирање за овај пројекат 

обезбедити Министарство за Национални инвестициони план, чији су послови 

након реконструкције Владе у 2011. години прешли у надлежност МЕРР. На 

седници Надзорног одбора Програма подршке за општинску инфраструктуру 

(MISP 2010), донета је одлука о избору пројеката чија ће реализација бити 

финансирана средствима претприступних фондова, као и националног ИПА 2010 

суфинансирања. Према одлуци, средства за национално суфинансирање, која ће 

бити обезбеђена у оквиру Националног инвестиционог плана Републике Србије ће 

бити намењена за реализацију пројекта изградње Регионалног система 

водоснабдевања за Колубарски округ. Средства националног суфинансирања (из 

НИП) за овај пројекат износе 5 милиона EUR и намењена су изградњи дела 

основног цевовода, деоница Ваљево – Оштриковац (Ровни). Према планираној 

динамици реализације наведеног пројекта који ће бити финансиран у оквиру НИП, 

укупан износ средстава потребних за реализацију пројектних активности у 2012. 

години износи 500.000.000,00 динара (у складу са табелом број 1).  

 Такође, као испуњење обавезе суфинансирања за овај пројекат 

урачунава се и износ од 5 милиона EUR (у динарској противвредности) које је 

Фонд за заштиту животне средине већ уговорио са градом Лесковцем као 

бесповратна средства за потребе финансирања друге фазе изградње постројења за 

прераду отпадних вода. („Проширење канализационе мреже и изградња централног 

постројења за пречишћавање отпадних вода”).  
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2. 

 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди 

суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

Подршка спровођењу 

процеса реформе 

државне управе  

 

Корисник: 

Министарство културе, 

информисања и 

информационог друштва 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

125.000.000 6.500.000 2.500.000 2.600.000 273.520.000 

 

 

  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 предложили 

МЉМПДУЛС, МКИИД и Служба за управљање кадровима, тако да ће 

МЉМПДУЛС бити посебно одговорно за остваривање резултата везаних за 

унапређивање 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. МТИД кроз овај пројекат добија 

подршку за реализацију актвности из оквира Стратегије за реформу државне 

управе везаних за електронску управу, као и за постављање 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, МКИИД 

издваја средства за суфинансирање кроз обезбеђивање неопходних компатибилних 

софтвера за функционисање информатичке инфраструктуре. У складу са табелом 

број 2. МКИИД је у 2012. години планирало износ од 125.000.000 динара. 

 

 

 

 

 



373 

 

3. 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди 

суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

 

 

Подршка преласку на 

дигитално емитовање у 

Републици Србији 

 

Корисник: Министарство 

културе, информисања и 

информационог друштва 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

162.497.000 10.500.000 3.250.000 880.000 92.576.000 

 

  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). МКИИД је за 2012. годину, у складу 

са табелом број 3. предвидело износ од 162.497.000 динара. Уз МКИИД, партнери у 

реализацији пројекта биће 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 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

 

 

Пројекат за спречавање 

прања новца и 

финансирања тероризма у 

Републици Србији  

 

Корисник: Министарство 

финансија/Управа за 

спречавање прања новца 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

3.000.000 2.000.000 

265.000 

од чега из буџета: 

65.000 

а остатак:  

Савет Европе 

200.000 

700.000 73.640.000 
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 Циљ пројекта јесте да се у складу са европским и међународним 

стандардима обезбеди континуитет у изградњи капацитета институција кључних за 

спречавање и контролу прања новца и финансирања тероризма у Републици 

Србији, као и да се унапреди сарадња ових инситтуција. У том смислу, поред 

Управе за спречавање прања новца (УСПН) као носиоца пројекта, предлагачи и 

главни корисници су још и Девизни инспекторат, Управа царина и Пореска управа, 

а партнерске институције су такође и Министарство унутрашњих послова, Јавно 

тужилаштво, НБС, Комисија за хартије од вредности, судови и професионална 

удружења институција које су обавезне да извештавају УСПН. Пројектом је 

предвиђен велики број активности почев од прилагођавања правног оквира 

међународним стандардима у овој области и публикавања информација о узроцима 

и последицама финансијског криминала и мерама за његово сузбијање, преко 

унапређивања капацитета свих актера задужених за спровођење односне 

легислативе, детектовање, истраживање и процесуирање случајева економског 

криминала и анализе ризика у складу са регулативом и слично, до успостављања 

техничке инфраструктуре за размену информација, прикупљање и анализу 

података. У погледу обавезе националног суфинансирања, УСПН својим 

финансијским плановима предвиђа средства за набавку опреме и изнајмљивање 

телекомуникационих линија. У складу са табелом број 4. средства предвиђена за 

2012. годину износе 3.000.000 динара. Савет Европе као директни 

имплементациони партнер на овом пројекту обезбеђује средства у износу од 

200.000 EUR.  

 

5. 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање 

у 2012. години  

у рсд 

 

 

 

Европски програм подршке 

за јужну и југозападну 

Србију (ESSWeSP) 

 

Корисници: 

1. Министарство 

економије и 

регионалног развоја; 

2. Фонд за заштиту 

животне средине  

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 1. Министарство 

економије и 

регионалног 

развоја:   

0 

 

2. Фонд за 

заштиту животне 

средине из 

сопствених 

прихода:  

52.600.000 

 

14.100.000 

1.500.000 

од чега из 

буџета: 

1.000.000 

а остатак: 

Фонд за заштиту 

животне 

средине: 

500.000 

из сопствених 

приохода 

1.000.000 105.200.000 
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  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. Крајњи корисници пројекта су грађани са подручја јужне и 

југозападне Србије, док је на централном нивоу пројекат посебно релевантан за 

послове из делокруга МЉМПДУЛС, МПТВШ, МЗЖСРПП, МЕРР, МИЕ, МФИН, 

МЕРР, МЗ, НИПАК, Комесаријата за избеглице. Поред ових институција, и 

представници СКГО и Координационо тело за Прешево Бујановац и Медвеђу 

учествоваће у надзорном одбору у току реализације пројекта. Предвиђено 

национално суфинансирање, распоређено је између Фонда за заштиту животне 

средине који ће износ од 52.600.000 динара у оквиру редовног годишњег конкурса 

који реализује из сопствених прихода наменити подршци општинама које ће бити 

обухваћене овим пројектом и МЕРР које за 2012. годину није планирало средства 

за суфинансирање овог пројекта. 

 

6. 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди 

суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

 

 

Развој услуга  

палијативне неге у 

Републици Србији 

 

Корисник: 

Министарство здравља 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

15.750.000 3.500.000 600.000 1.250.000 131.500.000 

 

  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 ће подржати операционализацију националних прописа из ове 



376 

 

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 подржаће 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 активностима које ће бити 

реализоване из средстава националног 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 2012. годину, у складу са табелом број 6. износе 15.750.000 

динара. 

 

7. 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

 

 

Јачање система тржишног 

надзора прехрамбених и 

непрехрмбених производа 

у Републици Србији 

 

Корисник: Министарство 

пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

35.000.000 2.500.000 350.000 900.000 94.680.000 

 

  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 

МПТШВ, важни корисници пројекта јесу и друге институције у чијем се делокругу 

обављају послови инспекцијског надзора тржишта попут МЕРР, а за успешну 

реализацију пројекта биће кључно и ангажовање представника Управе царина и 

Министарства здравља. Поред осталог, пројекат ће посебну пажњу посветити 

организацији обука за инспекторе, изради методологије и база података о 

поступцима спровођења тржишног надзора, тестирању пољопривредних и 

прехрамбених производа и др. МПТШВ суфинансира пројектне активности које се 

тичу успостављања платформи (интернет странице, тематски догађаји и слично) за 

размену искустава, информација и добре праксе, иницирања заједничких пројеката, 
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информативних кампања и студијских посета. Такође, МПТШВ ће подржати 

реализацију кампање усмерене на подизање свести грађана о пласирању опасних 

производа на тржиште. У складу са табелом 7, средства предвиђена у 2012. години 

износе 35.000.000 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; 

 - Изградња трафо станица 400/110 Кв Врање 4 и Лесковац 2. Укупна 

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. 

 

ИПА 2011  

Рок за уговарање пројеката: до 22. јула 2013. године 

Рок за имплементацију пројеката: до 22. јула 2015. године 

Рок за плаћање: до 22. јула 2016. 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 2016. године. 

 Износ средстава за суфинансирање пројеката из ИПА 2011 у 2012. 

години за сваки од пројеката, зависи превасходно од активности које ће тим 

средствима бити финансиране у тој календарској години.  
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 У том смислу, у складу са чланом 4. став 1. Закона о буџету, следећи 

буџетски корисници у 2012. години треба да изврше обавезу суфинансирања ИПА 

пројеката и то у следећем износу: 

 

1.  
 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање 

 

Укупна вредност у EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање 

у 2012. години  

у рсд 

 

 

Модернизација Пореске 

управе  

 

Корисник: Министарство 

финансија/Пореска управа 

 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

 

98.362.000 (из 

сопствених 

прихода) 

 
7.600.000 1.870.000 5.430.000 571.236.000 

 

 Циљ пројекта је јачање капацитета Пореске управе за наплату пореза 

уз јачање 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 обезбеђује суфинансирање из сопствених средстава и у 2012. 

години планира износ од 98.362.000 за ове потребе. 
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2. 

 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

Подршка спровођењу 

стратегије за интерно 

расељена лица, 

избеглице и повратнике 

Корисници: 

1. Комесаријат за 

избеглице и интерно 

расељена лица 

2. Министарство за 

Косово и Метохију 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

1. Комесаријат за 

избеглице и 

интерно расељена 

лица: 

14.175.000 

2. Министарство за 

Косово и Метохију: 

7.890.000 

Укупно: 

22.065.000 

7.000.000 720.000 3.340.000 351.368.000 

 

 

  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 становање у заштићеним условима) за 

200 породица избеглица 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 Комесаријата (14.175.000 динара планирано у 2012. 

години), као и Министарства за Косово и Метохију (7.890.000 динара планирано у 

2012. години) у складу са табелом број 2., као и кроз партиципацију од стране 

јединица локалне самоуправе – успешних учесница грант шема. 
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3. 

Пројекат и 

корисник пројекта 

надлежан да 

обезбеди 

суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 2012. 

години  

у рсд 

 

 

Подршка развоју 

људског капитала и 

истраживању 

 

Корисник: 

Министарство 

просвете и науке 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд  

1. МПН 

5.260.000 

2. Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

10.520.000 

Укупно: 

15.780.000 

16.900.000 

1.200.000 

од чега из буџета: 

600.000 

а остатак: 

крајњи 

корисници грант 

схема: 

600.000 

 

3.340.000 351.368.000 

 

  Реализација пројекта је предложена у две широке компоненте које су 

обједињене у надлежности Министарства просвете и науке, 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 иновације), затим за 

промовисање предузетништва у домену иновација, 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 респективно кроз финансијске планове Министарства 

просвете и науке (5.260.000 динара у 2012. години) и Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања (10.520.000 динара у 2012. години) за увођење 

дигиталних и електронских учила и подршку за израду стандарда код испита у 

систему општег основног и средњег образовања. 
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4. 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена 

реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

Усаглашавање са 

европским статистичким 

системом (ЕСС) 

Корисник: Републички завод 

за статистику 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

 

 

578.600.000 19.500.000 20.360.000 04 0 

 

  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. На овај начин 

подржавају се домаћи административни капацитети и спровођење процедура 

пописа и статистичких анкета у складу са методологијом која је национално 

развијена. Значајан део средстава опредељен је за плаћање пописивача и осталих 

теренских активности за спровођење пописа. У том смислу, домаћа и ИПА 

средства се заправо кумилирају ради реализације истих група активности које се 

спроводе у складу са европским стандардима у статистици. Када је реч о 

националном суфинансирању, 1 милијарда динара (приближно 10 милиона ЕUR) 

обезбеђена је Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, док се у 2012. 

години из буџета потражује још 1 милијарда динара у складу са табелом 4, чиме се 

финансијска конструкција за суфинансирање испуњава у највећем делу у складу са 

одобреним пројектом и закљученим Финансијским споразумом. 

 

5. 

Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

 

Подршка за учешће у 

програмима ЕУ 

 

Корисници: 

1. Министарство економије 

Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У EUR У рсд 

1.МЕРР  

за Програм ЦИП: 

96.000.000 

За програм 

ПРОГРЕС: 

5.260.000 

4.000.000 2.000.000 3.320.000 349.264.000 

                                                 
4
 Целокупан износ ИПА средстава за овај пројекат уплаћен је у календарској 2011. години. 
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Пројекат и корисник 

пројекта надлежан да 

обезбеди суфинансирање    

 

Укупна вредност у ЕUR 

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ 

у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години  

у рсд 

и регионалног развоја за:  

- Оквирни програм за 

конкурентност и 

иновације (ЦИП)-

потпрограм за 

предузетништво и 

иновативност (EIP); 

- Програм ПРОГРЕС 

(Програм за 

запошљавање и 

социјалну солидарност 

Европске заједнице); 

 

2. Министарство рада и 

социјалне политике за 

програм ПРОГРЕС; 

 

3. Министарство културе, 

информисања и 

информационог друштва 

за Оквирни програм за: - 

конкурентност и 

иновације (ЦИП) - 

потпрограм подршке 

развоја политике 

информационих и 

комуникационих 

технологија; 

-     КУЛТУРА 2007-2013; 

-     БЕЗБЕДНИЈИ  

ИНТЕРНЕТ 

 

4. Пореска управа за 

Програм ФИСКАЛИС 

2013; 

 

5. Управа царина за 

Програм ЦАРИНА 2013 

 

6. Министарство просвете и 

науке: 

за Седми оквирни програм 

за истраживање (ФП7) 

 

 

2.МРСП  

за програм 

ПРОГРЕС: 

4.750.000 

3.МКИИД 

 за Програм ЦИП: 

33.999.000 

За Програм 

БЕЗБЕДНИЈИ 

ИНТЕРНЕТ: 

17.502.000 

За програм 

КУЛТУРА 2007-

2013 

12.000.000 

 

4.Пореска управа 

 за програм 

ФИСКАЛИС 2013:  

8.416.000 (из 

сопствених 

прихода) 

5.Управа царина 

 за програм 

ЦАРИНА 2013 

10.520.000 

Укупно: 

180.031.000 

МПН за ФП7: 

725.459.000 

Целокупан износ 

планира се у оквиру 

редовног 

функционисања 

МПН у складу са 

чланом 26.  овог 

закона 
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 Пројекат је специфичан по својој структури и представља стандардни 

део годишњег пакета пројеката у оквиру прве ИПА компоненте (овакав пројекат 

одобрен је у оквиру ИПА 2008 и планира се у оквиру ИПА 2012). Наиме, 

институције Републике Србије имају право да након потписивања одговарајућег 

Меморандума о разумевању са Европском комисијом, учествују у тзв. Програмима 

ЕУ равноправно са институцијама земаља кандидата за чланство у ЕУ и држава 

чланица ЕУ. Сходно Солунској Агенди за Западни Балкан, учешће у Програмима 

Заједнице (Програмима ЕУ након Лисабонског оснивачког уговора) треба да 

унапреди разумевање грађана Републике Србије о принципима и методама 

пословања у Европској унији. Један од битних предуслова за учешће Србије (као и 

других учесница) у било којем од Програма ЕУ, јесте и плаћање тзв. „улазних 

карата” (entry tickets), које заправо представљају котизацију за учешће у 

појединачном Програму и истовремено и контрибуцију општем буџету Европске 

уније. Износ котизације за сваки Програм дефинише се Меморандумом о 

разумевању, као и могућност Републике Србије (и других земаља учесница) да 

траже повраћај уплаћених средстава у одређеном проценту. Кроз предметни 

пројекат, предвиђа се укупно 4 милиона евра ИПА средстава из којих ће бити 

вршен повраћај новца институцијама Републике Србије пошто изврше уплате за 

котизацију у појединачном Програму ЕУ. Истовремено, износи „улазних карата” 

које институције РС морају да уплате, исказују се као национално суфинансирање 

за предметни пројекат у програму ИПА 2011.  

 У табели број 5. наведени су Програми ЕУ у којима партиципира 

Република Србија, као и министарства надлежна за плаћање котизације. У складу 

са чланом 26. став 3. овог закона, из збира је изостављен Седми Оквирни  програм 

за истраживање (ФП 7), код којег се целокупан износ котизације планира у оквиру 

редовног функционисања Министарства просвете и науке. 

 

* 

 

 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 
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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 

 

******* 

 

 Када је реч о финансијској реализацији одобрених пројеката, важно 

је напоменути да у складу са правилима ЕУ (Уредба о оснивању ИПА
5
, Уредба о 

спровођењу ИПА
6
, 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 ДИС средства бити усмеравана на посебно регистровани 

рачун којим ће управљати специјализована служба формирана у оквиру 

Министарства финансија – Сектор за Национални фонд за управљање средствима 

ЕУ. 

 Обзиром на значајан износ средстава ЕУ чије трошење је предвиђено 

у календарској 2012. години за пројекте одобрене Републици Србији у оквиру прве 

ИПА компоненте за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011. годину, став 5. члана 4. овог 

закона предочава и одобрене пројекте за које није обавезно суфинансирање из 

националних буџетских средстава. 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 4. члана 4. овог 

закона, у 2012. години биће потрошено приближно 15.526.109.600 динара и то за 

следеће пројекте: 

 

 

                                                 
5
 Уредба о оснивању ИПА (Уредба Савета Европске уније број: 1085/2006 која је усвојена 17. јула 

2006. године) 
6
 Уредба о спровођењу ИПА (Уредба Комисије (ЕК) број: 718/2007 oд 12. јуна 2007. године) 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

ИПА 2007 

1. Пројекат подршке 

припреми пројеката и 

техничка помоћ за 

јачање 

административног 

капацитета  

Министарство финансија 6.0 0 0 

2. Подршка увођењу 

децентрализованог 

система управљања 

Министарство финансија 2.00 0 0 

3. Подршка Управи за 

јавне набавке   
Управа за јавне набавке 2.00 0 0 

4. Изградња 

административних 

капацитета Управе  

царина за потпуно 

спровођење 

Заједничких правила 

ЕУ за транзит 

Министарство финансија/ 

Управа Царина 
1.50 0 0 

5. Обука за Пореску 

управу 

Министарство финансија/ 

Пореска управа 
1.00 0 0 

6. Стандардизовани 

систем за образовање 

и обуку судија и 

тужилаца 

Министарство правде 2.00 0 0 

7. Побољшање 

ефикасности и  

транспарентности 

правосуђа 

Министарство правде 3.00 0 0 

8. Побољшање услова 

за издржавање казни 
Министарство правде 5.00 2.7 284.040.000 

9. Реформа полиције – 

унутрашњи послови 

Министарство унутрашњих 

послова 
1.00  0 

10. Побољшање 

стандарда за 

контролу границе   

Министарство унутрашњих 

послова 
5.5 0.09 9.468.000 

11. Спровођење 

националне 

стратегије за борбу 

против злоупотребе 

дрога 

Министарство здравља 1.5 0 0 

12. Подршка Агенцији за 

акредитацију 

здравствених 

установа Србије 

Министарство здравља 1.5 0 0 

13. Реформа 

здравственог сектора 

медицинске услуге у 

хитним случајевима 

Министарство здравља 10.0 0 0 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

14. Подршка 

избеглицама и 

интерно расељеним 

лицима  

Комесаријат за избеглице 10.00 0 0 

15. Подршка 

успостављању 

Канцеларије 

заштитника грађана 

Министарство за државну 

управу,локалну самоуправу, 

људска и мањинска права 

1.00 0 0 

16. Људска права и 

заштита мањина 

Министарство за државну 

управу,локалну самоуправу, 

људска и мањинска права 

1.50 0 0 

17. Подршка цивилном 

друштву 

Организације цивилног 

друштва у Републици Србији 
2.00 0.3 31.560.000 

18. Програм регионалног 

економског и 

социјалног  развоја 

Министарство економије и 

регионалног 

развоја/Министарство за 

државну управу,локалну 

самоуправу, људска и 

мањинска права 

21.00 0.78 82.056.000 

19. Подршка  реформи 

средњег стручног 

образовања 

Министарство просвете и 

науке 
4.00 0.28 57.200.000 

20. Информациони 

систем на реци Дунав 

и Сава (Danube and 

Sava River 

Information System 

RIS ) 

Министарство 

инфраструктуре и енергетике  
11.00 0 0 

21. Надзор над радовима 

на обилазници око 

Београда - деоница Б 

Министарство 

инфраструктуре и енергетике 
3.50 0 0 

22. Јачање капацитета 

Завода за статистику 

Републички завод за 

статистику 
1.80 0 0 

23. Подршка 

конкурентности 

приватног сектора   

Министарство економије и 

регионалног развоја/ Агенција 

за страна улагања 

и промоцију извоза (СИЕПА) 

3.50 0 0 

24. Подршка спровођењу 

Стратегије развоја 

туризма у Републици 

Србији 

Министарство економије и 

регионалног развоја 
1.00 0 0 

25. Програм подршке 

општинама у 

Републици Србији 

Министарство економије и 

регионалног 

развоја/Министарство за 

државну управу,локалну 

самоуправу, људска и 

мањинска права 

22.00 2.4 252.480.000 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

26. Спровођење 

споразума о 

Заједничком 

европском 

ваздушном простору 

Директорат цивилног 

ваздухопловства Републике 

Србије 

2.00 0 0 

27. Учешће у 

програмима 

Заједнице 

Влада Републике Србије- 

надлежна министарства 
2.00 0 0 

28. Техничка помоћ за 

развој Стратегије за 

усклађивање прописа 

о животној средини 

(Environmental 

Approximation 

Strategy EAS) 

Министарство животне 

средине, рударства 

просторног планирања 

2.07 0 0 

29. Јачање 

административних 

капацитета за 

спровођење Система 

управљања 

квалитетом ваздуха 

Министарство животне 

средине, рударства 

просторног планирања 

1.00 0 0 

30. Јачање 

административних 

капацитета за 

заштиту  природних 

подручја  (Naturа 

2000) 

Министарство животне 

средине, рударства 

просторног планирања 

1.00 0 0 

31. Изградња капацитета 

за спровођење 

политика руралног 

развоја у складу са  

ЕУ стандардима 

Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 

4.50 0.75 78.900.000 

32. Студија области 

подложним  

поплавама у 

Републици Србији – 

Фаза 1 

Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 

2.00 0 0 

33. Стратешки генерални 

план за канализацију 

и отпадне воде у 

сливу Западне 

Мораве 

Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 

3.00 0 0 

34. Смањење емисија  из 

термоелектрана 

Никола Тесла   

Министарство 

инфраструктуре  и енергетике 

 

12.00 0 0 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

35. Подршка образовном 

и информативном 

центруЗавода за 

интелектуалну 

својину  

Завод за 

интелектуалну својину 
2.00 0 0 

36. Програм нуклеарне 

безбедности 

Министарство просвете 

инаукее 
5.46 0 0 

37. Резерве Све надлежне институције 0.01 0 0 

38. Резерве Све надлежне институције 2.83 0 0 

39. Темпус 

Министарство просвете и 

науке, 

Темпус канцеларија 

циљна група:студенти 

5.0 0 0 

УКУПНО ИПА 2007   169.17 4.6 795.704.000 

Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. Евр  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2011. години 

У мил. 

Евр 
У рсд 

ИПА 2008 

1. Јачање  

институционалних 

капацитета Народне 

банке Србије ( НБС) 

Народна банка  Србије 2.5 0.5 52.600.000 

2. Стипендије у области 

европских 

интеграција7 

Канцеларија за европске 

интеграције 
2.49 0.2 21.040.000 

                                                 
7
 Пројекат за стипендије у области европских интеграција је Амандманом број 2 на „Финансијски 

споразум закључен између Владе Републике Србије и Европске комисије у вези са Националним 

програмом у оквиру компоненте ИПА за помоћ у транзицији и инстутционалну изградњу за 2008. 

годину”, који је потписан 6. априла 2010. године измењен у односу на иницијално усвојену верзију. 

Укупан износ контрибуције из средстава ИПА смањен је са 4 милиона EUR на 2.49 милиона EUR, 

док је претходна обавеза националног суфинансирања у износу од 2 милиона EUR престала да 

постоји. Из тог разлога овај пројекат исказан је у табеларном прегледу (збирној табели) која 

приказује све пројекте за које није обавезно суфинансирање из националних буџетских средстава у 

складу са ставом 4. члана 4. овог закона. 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

3. Подршка развоју 

Интерне јавне 

финансијске 

контроле (Public 

Internal Financial 

Control - PIFC) Фаза 

3 

Министарство финансија 2.00 0.2 21.040.000 

4. Подршка 

избеглицама и 

интерно расељеним 

лицима 

Комeсаријат за избеглице/ 

Министарство за Косово и 

Метохију 

6.00 0.6 63.120.000 

5. Подршка медијима  у 

области  европских 

интеграција   

Министарство културе, 

информисања и 

информационог друштва   

2.984 0 0 

6. Борба против 

корупције 

Министарство правде/ 

Агенција за борбу против 

корупције 

2.5 0.2 21.040.000 

7. Побољшање  

транспарентности  и 

ефикасности 

(тужиоци и казнени 

систем) 

Министарство правде/ 

судови и затвори  
4.50 1.05 110.460.000 

8. Образовање за све - 

повећање 

доступности и  

квалитета 

образовања за децу 

из маргинализованих 

група  

Министарство просвете и 

науке 
3.00 0 0 

9. Социјална инклузија  

 

Министарство рада и 

социјалне политике 

 

6.330 0.4 42.080.000 

10. Подршка грађанском 

друштву 

 

Организације цивилног 

друштва 

 

2.50 0 0 

11. Успостављање првог 

нивоа контроле и 

подршка спровођењу 

програма 

прекограничне 

сарадње (Cross-

Border Cooperation - 

CBC)  

 

Министарство финансија  1.70 0 0 

12. Пројекат подршке 

припреми пројеката 

Канцеларија за европске 

интеграције  
4.6 0 0 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

13. Спровођење 

болничког 

информационог 

система  

Министарство здравља 7.50 1.5 157.800.000 

14. Заштита животне 

средине у предузећу 

„Електропривреда 

Србије“  (ЕПС) 

Министарство 

инфраструктуре  и енергетике 

ЈП Електропривреда Србије 

11.00 0 0 

15. Побољшана 

конкурентност и 

иновативност малих 

и средњих предузећа 

Министарство економије и 

регионалног развоја/Агенција 

за развој малих и средњих 

предузећа 

3.00 0 0 

16. Прогнозирање и 

управљање подацима 

у Националној 

служби за 

запошљавање 

(National Employment 

Service  - NES)   

Министарство економије и 

регионалног развоја и 

Национална служба за 

запошљавање 

1.50 0.1 10.520.000 

17. Олакшавање 

интермодалног  

транспорта у 

Републици Србији 

Министарство 

инфраструктуре и енергетике 
2.00 0.2 20.500.000 

18. Усклађивање са 

правним прописима 

Европске Уније  у 

области  транспорта 

– Фаза II 

Министарствоинфраструктуре 

и енергетике 
1.50 0.33 34.716.000 

19. Техничка помоћ за 

давање подршке 

спровођењу 

инфраструктурних 

пројеката  у  

Републици Србији- 

PIUs 

Министарствоинфраструктуре 

и енергетике 
3.847 0.2 21.040.000 

20. Систем за анализу 

стања шина 

 

Министарствоинфраструктуре 

и енергетике 

 

2.783 0 0 

21. Развој 

информационог 

система за контролу 

преласка границе 

Министарство унутрашњих 

послова /Дирекција за 

пограничну полицију 

4.00 0.22 23.144.000 

22. Даље напредовање 

процене 

усаглашености у  

Републици Србији 

 

Министарством економије и 

регионалног развоја 

 

1.20 0 0 

23. Контрола државне 

помоћи   

 

Министарство финансија 

 

1.0 0.3 31.560.000 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

24. Помоћ Агенцији за 

заштиту животне 

средине као кључном 

партнеру за сарадњу 

са  Европском 

агенцијом за животну 

средину  у јачању 

EIONET-а 

Агенција за заштиту животне 

средине 

 

1.60 0 0 

25. Опасан отпад 

Министарство животне 

средине, рударства и 

просторног планирања 

1.50 0.17 17.884.000 

26. Управљање 

хемикалијама 

Министарство животне 

средине, рударства  и 

просторног планирања 

1.5 0.11 11.572.000 

27. Управљање 

медицинским 

отпадом 

Министарство здравља 6.00 0 0 

28. Усклађивање 

националног 

законодавства  са ЕУ 

законодавством  

везано за пласирање 

на тржиште и 

контролу производа 

за заштиту биља 

(Plant Protection 

Products - PPP) и 

спровођење нових 

законских одредби 

Министарство 

пољопривредетрговине, 

шумарства и водопривреде/ 

Управа за заштиту биља 

1.30 0 0 

29. Подршка 

контроли/искорењив

ању класичне 

свињске грознице и 

беснила у Србији  

 

Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде /Управа за 

ветерину 

6.3 0 0 

30. Изградња капацитета 

и техничка подршка 

за обнову зонирања 

виноградарства и  

контролу производње 

вина са ознаком 

порекла 

Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 

1.2 0.19 19.988.000 

31. Подршка учешћу у 

програмима 

заједнице 

Влада Републике Србије – 

Ресорна министарства, у 

зависности од програма; 

локална сасмоуправа; 

цивилно друштво; 

универзитети; научне 

институције 

5 0 0 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

32. SWIFT – 

Иницијатива 

одрживог управљања 

отпадом за здравије 

сутра 

Министарство животне 

средине, рударства и 

просторног планирања 

1.5 0.8 84.160.000 

33. Обезбеђивање 

доступног и 

прилагодљивог 

школског простора у 

Јагодини 

Министарство просвете и 

науке 
0.45 0 0 

34. Подстцање међу-

културног дијалога 

кроз подршку 

цивилном друштву 

Крајњи корисници – 

организације цивилног 
друштва 

2.00 0 0 

35. Информисање 

јавности о процесу 

европских 

интеграција 

Медији као крајњи корисници 
2.5 0 0 

36. Програм Темпус  

Министарство просвете и 

науке 

Темпус канцеларија 

циљна група:студенти 

7.00 0 0 

37. Нуклеарна 

безбедност   

Министарство просвете и 

науке 
5.00 0 0 

38. Резерве Све надлежне институције 3.09 0 0 

УКУПНО ИПА 2008  126.374 7.27 764.264.000 

Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. Евр  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

Евр 
У рсд 

ИПА 2009 

1. Јачање капацитета 

Дирекције за 

управљање одузетом 

имовином и 

унапређење система 

одузимања имовине 

проистекле из 

кривичног дела у 

Републици Србији 

Министарство правде 2.5 0 0 

2. Подршка цивилном 

друштву    
Цивилно друштво 2 1.34 140.968.000 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

3. Жежељев мост – 

Обнова 

инфраструктуре  У 

Републици Србији 

Министарствоинфраструктуре 

и енергетике, Коридор X, град 

Нови Сад 

26.231 12 1.262.400.000 

4. Спровођење 

националног програма 

за скрининг 

колоректалног 

карцинома, карцинома 

грлића материце и 

карцинома дојке 

Министарство здравља 6.369 0.58 61.016.000 

5. Подршка контроли и 

искорењивању 

класичне свињске 

грознице и беснила у 

Републици Србији 

 

Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 

6 2.38 250.376.000 

6. Усаглашавање са 

европским 

статистичким 

системом (ЕСС) 

Републички авод за 

статистику 
4.5 3.6 378.720.000 

7. Нуклеарна сигурност 

и заштита од 

јонизујућих зрањења 

Министарство просвете и 

науке, Институт Винча    
5 0 0 

8. Техничка помоћ  у 

припреми 

документације за 

изградњу постројења 

за третман опасног 

отпада 

 

Министарство животне 

средине,рударства  и 

просторног планирања 

2.5 0.83 87.316.000 

9. Програм Темпус 

Министарство просвете и 

науке  

Темпус канцеларија  

циљна група:студенти   

7 0 0 

10. Резерве  1.55 0.05 5.260.000 

УКУПНО ИПА 2009  63.65 20.78 2.186.056.000 

Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. Евр  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2011. години 

У мил. 

Евр 
У рсд 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

ИПА 2010 

Додатно усклађивање 

казненог система 

Републике Србије са 

стандардима ЕУ и јачање 

система алтернативних 

санкција 

Министарство правде 5.5 1.12 117.824.000 

Изградња капацитета 

институција које се баве 

управљањем миграцијама 

и реинтеграцијом 

повратника у Републику 

Србију 

Комесаријат за избеглице 

 

1.8 0.1 10.520.000 

 Пројекат подршке 

припреми пројеката 

Канцеларија за европске 

интеграције/НИПАК 

Технички секретаријат и 

остале институције укључене 

у процес програмирања 

5 1.75 184.100.000 

Успостављање ефикасног 

система за спречавање и 

сузбијање илегалних 

миграција на територији 

Републике Србије 

Министарство унутрашњих 

послова/ Управа граничне 

полиције 

5 2.12 223.024.000 

Подршка цивилном 

друштву 

Организације цивилног 

друштва 
2 0.15 15.780.000 

Програм изградње 

инфраструктуре високог 

образовања 

Министарство просвете и 

науке 
25 9.5 999.400.000 

Спровођење стратегије за 

борбу против наркотика –

смањење понуде 

Министарство 

здравља/Министарство 

унутрашњих послова 

4 0.8 84.160.000 

Програм подршке 

интегрисаних  иновација  

Министарство економије и 

регионалног развоја 
3 1.05 110.460.000 

Уклањање 

неексплодираних убојних 

средстава (UXO) из реке 

Дунав  

Министарство 

инфраструктуре и енергетике/ 

Центар за разминирање 

3.8 1.74 183.048.000 



395 

 

Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

Припрема неопходне 

документације за 

хидротехничке радове на 

одабраним локацијама на 

току реке Дунав 

Министарствоинфраструктуре 

и енергетике/Дирекција за 

унутрашње пловне путеве 

„Пловпут“ 

2 0.8 84.160.000 

Надзор над провођењем 

радова на Коридору Х 

(Грделица-Владичин Хан 

и Пирот -Чифлик) 

Министарство 

инфраструктуре и енергетике 

/ Коридор Х доо 

10 4.65 489.180.000 

Изградња капацитета 

институција и пружање 

подршке пољопривреди и 

руралном развоју у 

Републици Србији  

Министарство пољопривреде, 

трговине,шумарства и 

водопривреде 

2.78 1.512 159.062.400 

Успостављање мреже и 

базе података 

пољопривредних 

газдинстава у Републици 

Србији (FADN) 

Министарство пољопривреде 

2.2 0.77 81.004.000 

Набавка опреме за 

успостављање курирске 

службе и изградња 

капацитета националних 

референтних 

лабораторија у Републици 

Србији (SNRL) у ланцу 

прехране 

Министарство пољопривреде 6.5 2.7 284.040.000 

Јачање Инспекције  за 

заштиту животне средине 

Републике Србије и 

релевантних органа 

Министарство животне 

средине, рударства и 

просторног планирања 

2.5 1.101 115.825.200 

Наставак техничке 

подршке „ЈП Србијагас“ 

 

Министарство животне 

средине, рударства и 

просторног планирања /ЈП 

“Србијагас” 

1.5 0.6 63.120.000 

Изградња трафо-станице 

Врање-4 снаге 400/110 Кв 

и проширење капацитета 

трафостанице Лесковац-2 

Министарство 

инфраструктуре и енергетике 

/ЈП „Електромрежа“ Србије 

15.5 7.85 825.820.000 

Спровођење енергетске 

компоненте Националне 

стратегије одрживог 

развоја 

Министарство 

инфраструктуре и енергетике 
2.5 1.12 117.824.000 

Изградња капацитета 

Управе за трезор 

Министарство 

финансија/Управа за трезор 
2 0.6 63.120.000 

Темпус програм 

Министарство просвете и 

науке; Темпус Канцеларија 

Крајњи корисници: студенти 

7 7 736.400.000 

Нуклеарна сигурност и 

заштита од јонизујућих 

зрањења 

Министарство просвет и 

науке; Институт Винча 
5 5 526.000.000 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

Резерве  2   

УКУПНО ИПА 2010  116.58 52.033 5.473.871.600 

ИПА 2011 

Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. Евр  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2011. години 

У мил. 

Евр 
У рсд 

Јачање владавине права у 

Србији 
Министарство правде/ МУП 9.75 3.41 358.732.000 

Спровођење политика за 

сузбијање 

дискриминације 

Министарство за државну 

управу, локалну самоуправу, 

људска и мањинска права 

2.20 1.32 138.864.000 

Јачање капацитета за 

координацију на 

централом нивоу за 

доношења закона и 

политика на централном 

нивоу 

Народна скупштина/ 

Генерални 

Секретаријат/Канцеларија за 

европске интеграције 

6.50 3.89 409.228.000 

Модернизација царинског 

система 

Министарство 

финансијаУправа царине 
4.10 2.95 310.340.000 

Јачање капацитета 

Државне ревизорске 

институције и 

Ревизорског тела 

Државна ревизорска 

инстиуција/ Ревизорско тело 
2.30 0.64 67.328.000 

Изградња капацитета и 

ИТ подршка Комисији за 

заштиту конкуренције 

Комисија за заштиту 

конкуренције 
3.00 1.92 201.984.000 

Спровођење права 

интелектуалне својине 

Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 

2.80 2.8 294.560.000 

Подршка 

деинституиционализацији 

и укључивању лица са 

менталним поремећајима 

и инвалидитетом у 

друштво 

Министарсто рада и 

социјалне политике 
4.70 3.03 318.756.000 

Припрема институција 

тржишта рада за 

спровођење Европске 

политике запошљавања 

Министарство економије и 

регионалног развоја 
3.50 2.10 220.920.000 

Социо-економски развој 

дунавске регије 

Кабинет потпредседника 

Владе за европске интеграције 
18.50 18.5 1.946.200.000 
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Пројекат  
Корисник пројекта у 

Републици Србији 

 

Укупна 

вредност 

средстава ЕУ  

у мил. EUR  

за цео период 

 

Процена реализације 

средстава ЕУ у 2012. години 

У мил. 

ЕUR 
У рсд 

Модернизација железница 

Министарство 

инфраструктуре и 

енергетике/Железнице Србије 

8.30 6.32 664.864.000 

Приступни путеви 

Жежељевом мосту 

Министарство 

инфраструктуре и енергетике 
5.50 0.36 37.872.000 

Изградња постројења за 

прераду отпадних вода 
Електропривреда Србије 15.00 3.27 344.004.000 

Инвестициони програм за 

општине у области 

животне средине 

Кабинет потпредседника 

Владе за европске интеграције 
19.10 0 0 

Спровођење 

законодавства у области 

контроле индустријског 

загађења, превенције 

хемијских инцидената и 

успостављање система за 

управљање заштитом 

животне средине и 

проверу (ЕМАС) 

Министарстарство животне 

средине, рударства и 

просторног планирања 

3.00 2.15 226.180.000 

Јачање капацитета 

Агенције за енергетику 
Агенција за енергетику 1.50 0.75 78.900.000 

Подршка унапређењу 

безбедности хране, 

заштити животиња и  

контролу/сузбијање 

свињске грознице и куге. 

Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и 

водопривреде 
6 1.26 132.552.000 

Пројекат подршке у 

припреми пројеката и 

мере подршке 

Канцеларија за европске 

интеграције 
7.80 5.275 554.930.000 

УКУПНО ИПА 2011  123.55 59,945 6.306.214.000 

УКУПНО ЗА ИПА 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011. 
 599.324 144.628 15.526.109.600 

 
 
 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. и 2011. годину, Република Србија очекује у 2012. години бесповратна 

средства развојне помоћи ЕУ у износу од 186.818.000 EUR, односно 19.653.253.600 

динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава за суфинансирање у износу 

од 15.591.055 EUR, односно 1.640.179.000 динара. 

 

 

 

 



398 

 

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  

 

 

Опште 

 

 Програми прекограничне сарадње ЕУ чине другу компоненту 

финансијског програма Уније намењеног за помоћ у приступању - ИПА.  

 У оквиру друге компоненте ИПА, Србија учествује у 8 програма 

прекограничне сарадње: 

 

1. програм Мађарска-Србија 

2. програм Румунија-Србија 

3. програм Бугарска-Србија 

4. Јадрански програм 

5. програм сарадње земаља Југоисточне Европе 

6. програм Хрватска-Србија 

7. програм Србија-Босна и Херцеговина 

8. програм Србија-Црна Гора 

 

Начин потрошње средстава 

 

 Вишегодишњим индикативним финансијским оквиром утврђено је да 

средства намењена Републици Србији за 2012. годину у оквиру друге компоненте 

Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) износе 12,202 милиона евра за свих 

осам програма што је приказано у Табели 1. (изражено у мил. евра): 

 
 
Табела 1. 

Програм ИПА 2012. 

Мађарска-Србија 2,640 

Румунија-Србија 3,130 

Бугарска-Србија 2,500 

Јадрански програм 0,632 

програм сарадње земаља ЈИЕ 0,700 

Хрватска-Србија 1,000 

Србија-Босна и Херцеговина 1,000 

Србија-Црна Гора 0,600 

УКУПНО 12,202 
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 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 

заинтересованих корисника донације итд.). Ове активности се називају 

техничка помоћ. 

 

 Свака држава има обавезу да учествује у износу од 15% у укупним 

средствима намењеним за сваки програм. У том смислу, укупна средства програма 

чине средства ИПА (85% износа програма) и средства суфинансирања (15% 

програма). Шематски приказ концепта је следећи: 

 
 
 

Шема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Из Шеме 1. следи да Република Србија има обавезу да из буџета 

издвоји средства неопходна за неометано функционисање институција подршке 

програму. Обавезно издвајање је 15% од вредности дела програма намењеног за 

техничку помоћ (вредност и из Шеме 1.) а, свако додатно издвајање у форми 

предфинансирања ће Републици Србији бити рефундирано од стране ЕУ. У Табели 

1. су наведене вредности ИПА програма (збирно вредности г и е из Шеме 1). У 

Табели 2. су наведене укупне вредности програма (вредност а из Шеме 1.) на 

годишњем нивоу (у милионима евра укључујући суфинансирање): 
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Табела2. 

Програм 2012 

Мађарска-Србија 3,106 

Румунија-Србија 3,682 

Бугарска-Србија 2,941 

Јадрански програм 0,744 

програм сарадње земаља ЈИЕ 0,824 

Хрватска-Србија 1,176 

Србија-Босна и Херцеговина 1,176 

Србија-Црна Гора 0,706 

УКУПНО 14,355 

 

 Због економске кризе и рестриктивног буџета, српска страна је 

донела одлуку да трошкове суфинансирања на пројектном нивоу (вредност д из 

Шеме 1.) сноси сам корисник донације из сопствених средстава. Директни 

буџетски корисници (Министарства, Агенције, Канцеларије – осим Канцеларије за 

европске интеграције) могу спроводити пројекте у оквиру програма прекограничне 

и транснационалне сарадње. Да би могли да реализују активности, директни 

буџетски корисници морају да у оквиру својих раздела планирају средства 

суфинансирања у износу од 15% укупних трошкова пројекта са којима они 

учествују у целом пројекту, као и делимична средства предфинансирања и то пре 

свега за програме прекограничне сарадње са земљама чланицама ЕУ. Како се темпо 

спровођења пројеката не подудара са спровођењем буџета Републике Србије, 

средства суфинансирања и предфинансирања за пројекте се морају планирати као 

учешће Републике Србије у Програмима ЕЗ, односно на конту 462. 

 Суфинансирање дела програма намењеног за техничку помоћ морају 

да сносе државе учеснице у програму из националног буџета. Та средства за период 

2007-2009, односно 2010-2011 планирана су у оквиру раздела Канцеларије за 

европске интеграције. Средства обавезног суфинансирања за техничку помоћ за 

2012. годину наведена су у табели 3: 

 
Табела 3. 

Програм 2012. 

Мађарска-Србија 46.588,24 

Румунија-Србија 55.235,29 

Бугарска-Србија 44.117,65 

Јадрански програм 11.150,45 

ЈИЕ 12.352,94 

Хрватска-Србија 17.647,06 

Србија-БиХ 17.647,06 

Србија-ЦГ 10.588,24 

УКУПНО 215,326,93 

 

 Правни основ потраживања средстава из буџета Републике Србије 
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1. ''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” 124/07 од 26. децембра 

2007. године), 

2. саставни део Оквирног споразума је и ''Уредба Европске комисије бр 

718/2007 од 12. јуна 2007. године о спровођењу Уредбе Савета бр. 1085/2006 

којом се успоставља Инструмент за претприступну помоћ (ИПА)'' 

3. Закључак Владе Републике Србије број 337-8105/2010 од 4. новембра 2010. 

године којим се одређује Канцеларија за европске интеграције за 

Оперативну структуру односно Национално тело за спровођење програма 

прекограничне и транснационалне сарадње у којима учествује Република 

Србија 

 

 

Начин потрошње средстава техничке помоћи и временски оквир за спровођење 

програма 

 

 Као што је назначено, реализација пројеката који се финансирају из ИПА 

фондова је вишегодишња, те је у том смислу неопходно обезбедити да се у истом 

року утврди и обавеза обезбеђивања националних средства за кофинансирање као и 

да се њихова потрошња не ограничи на текућу буџетску годину. Поред тога, према 

Уредби EK за спровођење ИПА, правила о подобности трошкова који се могу 

исплаћивати из средстава ИПА односе се и на национална средства. С тим у вези, 

Канцеларија за европске интеграције приликом спровођења пројеката техничке 

помоћи средства мора трошити у складу са чл. 34. и 66. Уредбе о спровођењу ИПА.  

 Приликом израде и спровођења програма прекограничне сарадње, 

државе које учествују у овом процесу морају поштовати врло јасну и често 

дуготрајну процедуру прописану од стране ЕК. У том смислу, све неопходне 

процедуре и документација за спровођeње програма 2012. године ће бити завршена 

током 2012. године те је неопходно нагласити да се потрошња ових средстава 

очекује тек током исте године. Како је рок за потрошњу ових средстава мали пошто 

се касно кренуло са њиховом реализацијом, а да би се временски оквир годишње 

ЕУ алокације ускладио са средствима која се траже из буџета Републике Србије 

неопходно је да се доспела потраживања, као и планирани трошкови за 2012. 

годину измире у истој години. То значи да је неопходно да Република Србија из 

буџета за 2012.-ту годину обезбеди средства која покривају суфинансирање 

техничке помоћи програма за 2012. годину. Као што се види из приложене табеле, 

укупан износ који Република Србија мора издвојити из буџета за 2012. годину је 

215.325,93 евра. 
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Модалитет потрошње средстава техничке помоћи 

 

 Средства техничке помоћи се троше за покривање трошкова 

спровођења програма насталих на територији Србије и партнерске државе у 

програму и то: 

- хонораре запослених у Заједничким техничким секретаријатима и 

представништвима Секретаријата програма (што је на територији Републике 

Србије – 3 особе у Ужицу, по 2 особе у Суботици, Вршцу, Нишу, 

Пријепољу; по једна особа у Сремској Митровици и Бору и 6 особа у 

Београду) 

- за потребе изнајмљивања 7 канцеларија ван Београда  

- за потребе путних трошкова запослених по уговору о делу у локалним 

канцеларијама  

- за потребе путних трошкова чланова Заједничких надзорних одбора 

програма за састанке који се одржавају најмање два пута годишње по 

сваком од наведених програма 

- оперативни трошкови рада локалних канцеларија као што су трошкови 

грејања, струје, телефона, интернета, канцеларијског материјала (тонери, 

фотокопир папир, спајалице, оловке), трошкови репрезентације за странке 

- трошкови набавке неопходне опреме и канцеларијског намештаја за локалне 

канцеларије 

 Средства техничке помоћи у укупном износу се уплаћују на наменске 

рачуне отворене у Управи за трезор, филијала Стари Град и користе се у складу са 

одобреним буџетима техничке помоћи. 

 Буџети раздељени у детаљне ставке које ће моћи бити финансиране 

из средстава техничке помоћи за 2012. годину су у фази преговарања. Такође је у 

фази преговарања који ће износ средстава техничке помоћи остати у Србији на 

поменутом наменском рачуну а који ће морати да се пребаце у земљу чланицу 

Европске уније која је носилац програма (Мађарска – за програм са Мађарском и за 

транснационални програм Југоисточна Европа, Румунија, Италија и Бугарска) 

пошто ће се неке програмске активности плаћати из суседне земље. Пренос 

средстава преко границе неће бити у случају остала три програма.  

 

Закључак 

 

 У смислу свега претходно наведеног, обавезе Републике Србије 

преузете из међународних споразума су следеће: 

- обезбеђивање доспелих потраживања за суфинансирање компоненте 

техничке помоћи осам програма прекограничне сарадње у износу од 

215.325,93 евра 

- обезбеђивање несметаног тока средстава са наменских рачуна за покривање 

свих активности дефинисаних у преговорима између држава учесница у 

програмима 

- како ће се ови програми наставити и након 2012. године, неопходно је 

обезбедити наставак суфинансирања за наредне године током којих се 

спроводе ИПА програми прекограничне сарадње 
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- обезбеђење средстава суфинансирања и предфинансирања за пројекте које 

спроводе директни буџетски корисници 

 Узевши у обзир све наведено, као и да Србија још увек нема законски 

оквир који је адекватно прилагођен захтевима који прате спровођење ових 

програма, неопходно је пронаћи најбоље решење поменутог проблема које је 

могуће спровести по постојећим законима Републике Србије. 

 Поред средстава техничке помоћи која износе 10% од укупних 

средстава програма намењених Републици Србији, у конкурсима у оквиру 

програма прекограничне и транснационалне сарадње учествовали су и неки 

директни буџетски корисници. Приликом припреме буџета за 2012. годину, 

Агенција за енергетску ефикасност, Министарство унутрашњих послова, 

Министарство културе, информисања и информационог друштва и Републички 

хидрометереолошки завод су поднели захтеве за предфинансирање или 

суфинансирање пројеката (износи г и д из Шеме 1.) чије ће се активности 

спроводити и у 2012. години. У том смислу, директним буџетским корисницима 

који су своје потребе за предфинансирањем или суфинансирањем изразили кроз 

табелу 7, потребно је отворити нове шифре за суфинансирање пројеката у оквиру 

програма прекограничне сарадње и те захтеве изразити кроз разделе институција 

које су те захтеве и послале: 

 

Програм динара 

Мађарска-Србија 

Министарство унутрашњих послова 
 

800.000 

Румунија-Србија 

Министарство унутрашњих послова 
 

40.222.000 

Бугарска-Србија 

Министарство унутрашњих послова 
 

947.000 

Јадрански програм 

Агенција за енергетску ефикасност 
 

5.261.000 

ЈИЕ 

Министарство унутрашњих послова 

Министарство културе, информисања и информационог 

друштва 

Републички хидрометереолошки завод 

 

19.815.000 

 

2.000.000 

22.698.000 

Србија-ЦГ 

Министарство унутрашњих послова 
 

1.578.000 

УКУПНО 93.321.000 

 

******* 

 

 Укупна средства за суфинансирање у 2012. за прву и другу 

компоненту ИПА у укупном износу од 1.334.751.394 динара утврђена су у 

Посебном делу овог закона.  
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Порески расходи у Републици Србији  

  

 Одредбама Закона о порезу на додату вредност уређено је право на 

рефундацију плаћеног пореза на додату вредност при куповини првог стана. 

  Одредбом члана 56а ст. 1. Закона о ПДВ прописано је да право на 

рефундацију ПДВ за куповину првог стана, на основу поднетог захтева, има 

физичко лице - пунолетни држављанин Републике, са пребивалиштем на 

територији Републике, који купује први стан.  

 Купац првог стана може остварити рефундацију ПДВ под следећим 

условима: 

 - да од 1. јула 2006. године до дана овере уговора о купопродаји на 

основу којег стиче први стан није имао у својини, односно сусвојини стан на 

територији Републике; 

 - да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена 

продавцу (члан 56а став 2. Закона о ПДВ). 

 У 2012 износ пореских расхода код на основу рефундације ПДВа код 

купаца првог стана се процењује на 1,3 милијарде динара   

 Одредбама члана 23. Закона о порезу на додату вредност прописана 

је поред опште стопе ПДВа која износи 18% и посебна стопа ПДВа која износи 8%. 

Порески расходи на основу примене посебне стопе се процењују на 102,0 

милијарде динара у 2012 години. 

 Чланом 34. Закона о ПДВ прописана је износ надокнаде по основу 

ПДВа обвезницима пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и 

шумарства (пољопривредници). Процењује се да ће порески расходи по овом 

основу у 2012 износити 6 милијади динара.  

 Одредбама Закона о порезу на добит правних лица утврђена су 

пореска ослобођења, односно пореске олакшице код пореза на добит правних лица. 

 Одредбом члана 45 став 1. и 2. Закона о порезу на добит прописано је 

пореско ослобођењ за новоосновано концесионо предузеће. 

 Чланом 46. прописано је пореско ослобођења према учешћу броја 

запослених инвалидних лица у броју запослених у предузећу за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

 Одредбама члана 47. прописано је умањење за добит остварену у 

новоснованој пословној јединици у недовољно развијеним подручјима у укупној 

добити правног лица. 

 Чланом 48. Закона о порезу на добит прописан је износ умањења 

пореза на добит по основу улагања у основна средства. 

 Чланом 51. став 2. прописано је умањење пореза на добит, на добит 

остварену пословањем у другој држави. 

 Одредбама члана 52. прописано је умањења на плаћени порез на 

добит правних лица и порез по одбитку на дивиденде. 

 Чланом 53а прописано је умањење за порез по одбитку плаћен по 

основу исплаћених камата и ауторских накнада за обрачунати порез на добит по 

одбитку остварену пословањем у другој држави. 

 Одредбама члана 50а као и 50б Закона о порезу на добит прописано 

је пореско ослобођење за сразмерни износ улагања у основна средства. 
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 Процењује се да ће порески расходи на основу одредаба Закона о 

порезу на добит у 2012 износити 19.8 милијарди динара 

 У 2012. години се очекују порески расходи по основу пореских 

олакшица и умањених основица, а који се односе на буџет Републике у укупном 

износу од 130,2 милијарде динара 

 
 

ПОРЕСКИ РАСХОДИ ИЗНОС (у 

милијардама 

динара) 

ОПИС 

1. Порез на добит 19,8 Законом прописани порески подстицаји 

(улагање у основна средства, укључујући 

и тзв. „велика улагања“) 

2. Порез на доходак 

грађана и доприноси за 

обавезно социјално 

осигурање 

1,1 Законом прописане пореске олакшице и 

ослобођење од плаћања доприноса за 

обвезно социјално осигурање по основу 

запошљавања, као и ослобођење по 

основу уплата пензијског доприноса  

3. Куповина првог стана 1,3 Рефундација ПДВ, као и ослобођење од 

плаћања пореза на пренос апсолутних 

права, по основу куповине првог стана 

4. ПДВ надокнада 

пољопривредници 
6,0 Посебан третман пољопривредника 

изван ПДВ система 

5. Посебна стопа ПДВа 102,0 Износ пореског расхода као последица 

обрачуна посебне стопе ПДВа од 8% 

УКУПНО: 130,2  

 

  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ПОЈЕДИНИМ КОРИСНИЦИМА 

 

 Законом о буџетском систему прописане су процедуре у складу са 

којима директни корисници буџета, након доношења Извештаја о фискалној 

стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013 и 2014. годину који садржи 

економску и фискалну политику Владе са пројекцијама за буџетску и наредне две 

фискалне године, израђују предлог средњорочног и финансијског плана. 

 Предлогом средњорочног и финансијског плана директних 

корисника буџета, обухваћени су расходи и издаци исказани по буџетској 

класификацији и детаљно писано образложење расхода и издатака као и изворе 

финансирања. 

 Унапређење у поступку припреме финансијских планова представља 

утврђивање лимита по појединим буџетским корисницима, а који су утврђени у 

Извештају о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013 и 2014. 

годину, чиме се постиже објективнији приступ у предлагању расподеле средстава, 

и исказује спремност да се Владина политика до краја испоштује и ефективно 

спроведе. 

 Након усвајања Извештаја министар финансија доноси Упутство за 

израду финансијских планова за припрему буџета, које садржи основне економске 

претпоставке и смернице за припрему предлога финансијског плана буџетског 
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корисника и нацрта буџета Републике Србије, поступак и динамику припреме 

буџета Републике Србије и предлога финансијских планова директних буџетских 

корисника, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана 

директног корисника средстава буџета за буџетску годину и начин на који ће 

корисници у предлогу финасијског плана исказати расходе и издатке.  

 У буџетској процедури Министарство разматра захтеве корисника 

буџетских средстава садржане у предлозима њихових финансијских планова, 

имајући у виду циљеве у погледу прихода и примања и расхода и издатака, податке 

и усаглашеност са смерницама утврђеним Извештајем и приоритетима које 

утврђује Влада.  

 Садржај образложења по појединим буџетским корисницима 

сачињен је на о снову достављених образложења у предлозима финснсијских 

планова буџетских корисника. 

 

 

РАЗДЕО 1 - НАРОДНА СКУПШТИНА 

 

 Народна скупштина одлучује о промени Устава; доноси законе, друге 

прописе и опште акте; план развоја, просторни план, буџет и завршни рачун; 

утврђује предлог одлуке о промени границе Републике Србије; утврђује 

територијалну организацију у Републици Србији; одлучује о рату и миру; 

ратификује међународне уговоре; расписује републички референдум, расписује 

републички јавни зајам и одлучује о задуживању Републике Србије, бира и 

разрешава: председника и потпредседнике Народне скупштине, председника, 

потпредседнике и министре у Влади, гувернера Народне банке и друге 

функционере одређене законом; обавља контролу над радом Владе и других органа 

и функционера одговорних Народној скупштини у складу са Уставом и законом; 

даје амнестију за кривична дела, обавља и друге послове у складу са Уставом.  

 Правни основ за доношење скупштинског буџета садржан је у члану 

64. Закона о Народној скупштини, којим је уређено да Народна скупштина 

самостално утврђује и располаже средствима за њен рад, односно утврђује 

скупштински буџет који је саставни део буџета Републике Србије.  

 Поступак за утврђивање скупштинског дела буџета се уређује 

наведеним законом и Пословником Народне скупштине.  

 Предлог скупштинског буџета припрема се у складу са законом којим 

се уређује буџетски систем и наведеним пословником и подноси надлежном одбору 

Народне скупштине, који га доставља министарству надлежном за финансије на 

мишљење. Министар  финансија доставља образложено мишљење надлежном 

одбору Народне скупштине и непосредно се изјашњава на седници овог одбора, 

ради постизања сагласности. 

 У случају постизања сагласности надлежни одбор Народне 

скупштине утврђује скупштински буџет, који се без измена укључује у нацрт 

буџета Републике Србије. Ако се не постигне сагласност између надлежног одбора 

Народне скупштине и Министарства финансија, министарство предлог 

скупштинског буџета укључује у нацрт буџета Републике Србије, а Влада без 

измена у предлог закона о буџету Републике Србије. При томе, Влада у 
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образложењу предлога закона наводи разлоге због којих министарство финансија 

сматра да предлог скупштинског буџета није прихватљив. 

 У складу са напред наведеним одредбама Закона о Народној 

скупштини, постигнута је сагласност на Предлог скупштинског буџета за 2012. 

годину, који је достављен Министарству финансија. 

 У оквиру средстава за овог буџетског корисника планирају се 

средства потребна за рад народних посланика. 

 Финансијско-материјална права народних посланика регулисана су 

Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике 

Србије, а ближе уређена одлукама Административног одбора. 

 Према Закону о примањима народних посланика, народни посланик 

има право на плату, накнаду трошкова за вршење посланичке дужности 

(посланички додатак), трошкове коришћења сопственог возила, трошкове 

хотелског смештаја за време заседања Народне скупштине, посланичких група и 

одбора (посланичка накнада) и друга права предвиђена овим Законом: право на 

трошкове службеног пута у иностранство, право на накнаду закупнине стана, право 

на накнаду трошкова за одвојени живот, право на отпремнину, право на бесплатан 

превоз у железничком, друмском, јавном градском и речном саобраћају на 

територији Републике Србије. 

 Средства опредељена на економској класификацији 411 – Плате, 

додаци и накнаде, опредељена су за финансирање плата народних посланика, као и 

за плате народних посланика који могу остварити право на плату 6 месеци по 

истеку посланичке функције, с обзиром да се у 2012. години планира спровођење 

избора за народне посланике.  

 Право на плату посланика на сталном раду тренутно остварује 204 

народних посланика, 37 народних посланика не прима пуну плату, 8 народних 

посланика прима само посланички додатак (паушал), а 1 народни посланик не 

користи ова права у Народној скупштини.  

 Средства за социјалне доприносе на терет послодавца ( економска 

класификација 412), планирана су за финансирање социјалних доприноса према 

важећим прописима о стопама социјалних доприноса. 

 Средства за накнаде у натури (економска класификација 413),  

планирана су за финансирање коришћења места за паркирање. Народни посланици 

имају право на бесплатно коришћење места за паркирање путничког аутомобила у 

3 гараже у Београду у дане када службено бораве у Београду у вези са обавезама 

које имају у Народној скупштини односно њеним радним телима. 

 Средства планирана за накнаде за трошкове за запослене (економска 

класификација 415), планирана су за финансирање права на закуп стана у Београду 

и накнаду за одвојен живот од породице у складу са Одлуком Административног 

одбора 28. број 120-679/06 из марта 2009. године.  

 Средства планирана за посланички додатак (економска 

класификација 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.  
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 Средства планирана за сталне трошкове (економска класификација 

421), намењена су за коришћење службеног мобилног телефона председника 

Народне скупштине, а на основу Одлуке о коришћењу службених телефона у 

просторијама Народне скупштине 28. број 404-727/09, коју је донео 

Административни одбор на седници одржаној 5. марта 2009. године.   

 Средства планирана за трошкове службених путовања у земљи 

(економска класификацији 4221), намењена су за финансирање права народних 

посланика на накнаду трошкова за време одржавања седница Народне скупштине, 

седница одбора и радних тела, које се одржавају у седишту и ван седишта Народне 

скупштине, као и учествовање на јавним слушањима, округлим столовима, 

семинарима, конференцијама и другим скуповима од значаја за вршење посланичке 

функције.  

 Средства планирана за трошкове службених путовања у 

иностранство (економска класификација 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. 

 У Народној скупштини се образују делегације за учешће у раду 

Парламентарне скупштине Савета Европе, Парламентарне скупштине 

Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) као и делегације за учешће 

у раду других мултилатералних парламентарних институција (Парламентарна 

скупштина НАТО, Парламентарна скупштина Медитерана, Парламентарна 

скупштина Савета Европе, Парламентарна скупштина Франкофоније, 

Парламентарна скупштина Централно – европске иницијативе, Парламентарна 

скупштина Црноморске економске сарадње и друге).  

 Сарадња са парламентима земаља у региону одвија се кроз 

Регионални секретаријат за парламентарну сарадњу у Југоисточној Европи који 

има седиште у Софији, Регионални савет за сарадњу у Југоисточној Европи са 

седиштем у Сарајеву, кроз Конференције одбора за европске интеграције земаља 

учесница процеса стабилизације и придруживања југоисточне Европе (КОСАП), 

као и кроз билатералне односе са парламентима држава у региону. 

 Средства планирана за услуге по уговору (економска класификација 

423), намењена су за услуге штампања материјала (визит карте и остало), 

репрезентацију и остале услуге. 

 

 

ГЛАВА 1.1 - НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ  

 

 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 и за спровођење изборних 

активности планираних за 2012. годину. 
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 При процени потребних финансијских средстава Републичка изборна 

комисија је имала у виду законске рокове за спровођење редовних избора за 

народне посланике. Наиме, мандат народним посланицима овог сазива Народне 

скупштине истиче 11. јуна 2012. године, што значи да избори за народне посланике 

треба да буду расписани до 13. марта 2012. године. 
 На основу изнетог, Републичка изборна комисија је донела Одлуку 

02 број 400-168/11 од 21. новембра 2011. године, којом је планирала средства за 

спровођење избора за народне посланике у износу од 1.144.700.000 динара. 
 Средства планирана на економској класификацији 411 – Плате, 

додаци и накнаде, намењена су за финансирање плата запослених у Служби 

Народне скупштине на основу Закона о платама државних службеника и 

намештеника, Кадровског плана Народне скупштине за 2012. годину, као и 

додатног повећања броја запослених у стручним службама Народне скупштине. 

 Средства планирана на економској класификацији 412 – Социјални 

доприноси на терет послодавца, намењена су за финансирање социјалних 

доприноса према важећим прописима о стопама социјалних доприноса.

 Средства планирана на економској класификацији 413 – Накнаде у 

натури, намењена су за финансирање расхода за паркирање и новогодишње 

пакетиће за децу запослених. 

 Средства планирана на економској класификацији 414 – Социјална 

давања запосленима, намењена су за финансирање накнаде за боловања преко 30 

дана, накнаде за породиљска одсуства, отпремнине у случају смрти запосленог или 

члана уже породице, отпремнине у случају укидања радног места услед усвајања 

новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, помоћ 

у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице запосленог. 

 Средства планирана на економској класификацији 415 – Накнаде 

трошкова за запослене, планирана су за финансирање накнада за превоз на посао и 

са посла. 

 Средства на економској класификацији 416 – Награде запосленима и 

остали посебни расходи планирана су за награде запосленима у Стручним 

службама, као за финансирање активности бирачких одбора, радних тела, 

Републичке изборне комисије и накнаде за спровођење избора у иностранству.

 Средства на економској класификацији 421 – Стални трошкови 

планирана су за трошкове платног промета и банкарских услуга за потребе Стручне 

службе и трошкове Републичке изборне комисије за спровођење избора у 2012. 

години; енергетске услуге које обухватају планиране расходе за измирење обавеза 

према јавним комуналним предузећима за утрошену електричну енергију, за 

грејање и набавку угља; комуналне услуге (услуге водовода и канализације); 

одржавање зеленила, за дезинсекцију и дератизацију, димничарске услуге, 

одмашћивања термоблокова и клима комора и котлова, за услуге одношења 

опасног материјала, доприноси за коришћење воде, средства за градско 

грађевинско земљиште, услуге чишћења снега на платоима испред објеката 

Народне скупштине); услуге комуникација (расходи настали коришћењем фиксних 

телефонских линија у објектима Народне скупштине на Тргу Николе Пашића број 

13 и Краља Милана бр. 14 и 16, као и расходи везани за изборну активност 

Републичке изборне комисије; трошкове осигурања који су намењени за 
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финансирање осигурања објекта и запослених у Служби Народне скупштине;  

трошкове за закуп имовине и опреме за Републичку изборну комисију (изборна 

активност за изборе за народне посланике) и за финансирање закупа простора и 

опреме за симултано превођење која се користи приликом посета страних 

делегација Народној скупштини и остале трошкове (финансирање ТВ претплате и 

осталих општих трошкова).  

 Средства на економској класификацији 4221 – Трошкови службених 

путовања у земљи, планирана су за финансирање трошкова исхране - дневица, 

превоза и хотелског смештаја за обављање 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, у оквиру ове економске класификације планирана су и средства 

за изборну активност Републичке изборне комисије. 

 Средства на економској класификацији 4222 – Трошкови службених 

путовања у иностранство, планирана су за финансирање службених путовања 

запослених 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 планирана на економској класификацији 423 - Услуге по 

уговору планирана су за: административне услуге (ангажовање преводилаца за 

стране језике за потребе председника Народне скупштине, услуге превођења за све 

организационе јединице и за потребе Републичке изборне комисије – изборне 

активности); компјутерске услуге (одржавање софтвера за редован рад Народне 

скупштине); услуге образовања и усавршавања запослених (полагање стручних 

испита), као и средства за котизације, саветовања тј. присуства на разним 

семинарима ради стручне едукације запослених и обуке за коришћење мрежног 

софтвера; услуге информисања и штампања материјала (за Стручне службе, за 

редован рад и рад на спровођењу избора Републичке изборне комисије, прес 

клипинга, штампања, објављивања тендера и информација, информисања јавности, 

услуге новинске агенције за преглед вести, фото и видео сервис, остале медијске 

услуге; стручне услуге (финансирање услуга израде пројеката електронских и 

других система, инжењерске услуге израде пројекта, инжењерске услуге стручног и 

конзерваторског надзора, остало ангажовање стручњака за израду анализа и 

извештаја из области рада одбора); трошкови репрезентације (за Републичку 

изборну комисију – изборна активност за изборе за народне посланике и за рад 

Стручне службе Народне скупштине) и остале опште услуге, (финансирање 

исплате накнада члановима лекарске екипе, ангажованим лицима Службе 

обезбеђења и Управе за заједничке послове републичких органа у време одржавања 

седница Народне скупштине, за рад на повременим пословима преноса материјала 

и опреме, курирским пословима и др.). 

 Средства планирана на економској класификацији 424 – 

Специјализоване услуге планирана су за медицинске услуге (систематски прегледи 

запослених). 
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 Средства планирана на економској класификацији 425 - Текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката планирана су за финансирање редовног 

одржавања и поправки инсталација (електричних, грејних, водоводних, 

противпожарних), лифтова и трафо станица, дизел електричног агрегата, као и  

текуће поправке и одржавање опреме, (финансирање редовног одржавања и 

поправке опреме).  

 Средства планирана на економској класификацији 426 – Материјал, 

планирана су за; административни материјал намењен за Републичку изборну 

комисију – изборна активност за изборе за народне посланике, за финансирање 

расхода Стручне службе Народне скупштине и за финансирање набавке материјала 

који се користи за штампање, фотокопирање, снимање, умножавање и коричење 

скупштинских аката и набавку осталог канцеларијског материјала; материјали за 

образовање и усавршавање запослених (финансирање годишње претплате на 

дневне листове, стручне публикације и литературу, претплата на службене 

гласнике, службене листове, набавка разних законских прописа, куповина дневне и 

месечне штампе); материјал за саобраћај (финансирање набавке горива за изборне 

активности Републичке изборне комисије); средства за набавку медицинског 

материјала (намењена су за финансирање набавке медицинског материјала за 

лекарску екипу у Дому Народне скупштине); материјал за домаћинство и 

угоститељство (финансирање материјала који се користи за одржавање чистоће у 

објектима Народне скупштине). 

 Средства планирана на економској класификацији 4621 – Текуће 

дотације међународним организацијама, намењена су за финансирање годишњих 

чланарина у Међународним организацијама чији је члан Народна скупштина, и то: 

Међународна чланарина (ОЕБС), Парламентарна скупштина медитерана, 

Интерпарламентарна унија, ПС Црноморске економске сарадње, Група 12+, 

чланство генералног секретара парламента у Унији. 

 Средства планирана на економској класификацији 5113 – Капитално 

одржавање зграда и објеката, намењена су за финансирање следећих намена, и то:   

 - фасадерски радови на објекту Трг Николе Пашића 13, 

конзерватирско - рестаураторски радови на преостале три фасаде на објекту Дома 

Народне скупштине;  

 - реконструкција инсталација климатизације, вентилације и грејања у 

објекту Трг Николе Пашића 13, реконструкција клима система за малу салу, салу за 

разговоре и бифе у приземљу објекта Дома Народне скупштине; 

 реконструкција инсталација водовода и канализације објекта Трг 

Николе Пашића 13, адаптација мокрих чворова у објекту Дома Народне 

скупштине;  

 - реконструкција прилазних саобраћајница и тротоара код објекта Трг 

Николе Пашића 13, замена хабајућег слоја асфалта на тротоару и прилазним 

саобраћајницама око објекта Дома Народне скупштине. 

 Средства опредељена на економској класификацији 5122 – 

Административна опрема, намењена су за финансирање следећих намена, и то:  

 дизел електрични агрегати, електронски систем посебне намене 

допуна система посебне намене: видео систем за малу салу Дома, видео систем за 

три одборске сале Дома, видео систем за велику салу Дома, опремање две одборске 
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сале системом ДЦН, осветљење за велику салу Дома, видеокамере за плави и 

зелени салон, видео камере за велику салу зграде, видео камере за малу салу зграде, 

активна мрежна опрема за рачунарску мрежу;  

типски канцеларијски намештај: замена старог (оба објекта);  

намештај израђен по мери: замена старог (оба објекта);  

климе и сплит системи: замена старих, неисправних или монтажа у 

просторијама које их до сада нису имале; 

рачунари: 350 радних станица за Е парламент, 100 рачунара, 20 

штампача (ласерски, обични, А4, А3, колор, мултифункционални), портни свичеви 

(10 48  за ВоИП), телефони (105 комада ВоИП); 

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; 

конференцијски систем; 

пријемници за симултано превођење, инсталациони материјал за 

аудио-видео, алати и мерна опрема, усисивачи (замена старих, несправних) и 

опрема за домаћинство (набавка тепиха – замена старих, похабаних и отписаних). 

 Средства планирана на економској класификацији 515 – 

Нематеријална имовина, 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. 

 

АКТИВНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ КАО ДОМАЋИНА МЕЂУНАРОДНИХ 

ПАРЛАМЕНТАРНИХ АКТИВНОСТИ У 2012. ГОДИНИ 

 

 На међународном плану Народна скупштина ће у 2012. години бити 

домаћин: 

 Парламентарне посете (оквирно 60 посета) делегација 

представничких тела других држава, делегација мултилатералних парламентарних 

институција и разговори са страним делегацијама и парламентарцима у Народној 

скупштини, укључујући и две посете 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 посланика и пет запослених, у трајању од 3 дана; 

 Посете посланичких група пријатељства (ПГП),  

 Састанак Одбора за економска, технолошка и еколошка питања 

Парламентарне скупштине ЦЕС у Народној скупштини, који укључује око 30 

учесника из иностранства којима Народна скупштина као домаћин обезбеђује 

смештај, превоз у земљи, све оброке и културну активност (екскурзија). Одржава се 

крајем фебруара 2012. године; 
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 Састанак председника парламената Јадранско – Јонске иницијативе. 

Састанак се одржава као редовна активност у оквиру председавања Србије овом 

организацијом; 

 Други састанци мултилатералних парламентарних институција 

(оквирно 4); 

 Конференција председника парламената земаља Парламентарне 

Скупштине Југоисточне Европе (састаје се једном годишње у оквиру председавања 

ПСЈИЕ); 

 Интерпарламентарни састанак Европског покрета Србије, који се 

одржава једном годишње наизменично у Бриселу и Београду. Народна скупштина 

је домаћин састанка у 2012. години; 

 Пет конференција у организацији Народне скупштине (Одељења за 

европске интеграције) са темама које су од значаја за процес европских 

интеграција. 

 

 

РАЗДЕО 2 - ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 

 

 Надлежности председника Републике одређене су Уставом 

Републике Србије.  

 Генерални секретаријат председника Републике је служба која пружа 

стручну и техничку подршку председнику Републике. У Генералном секретаријату 

врше се послови који су везани са остваривањем права председника Републике на 

плату и друга права из рада, права супружника председника Републике и права 

бившег председника Републике на накнаду плате, на месечно примање пошто му 

престане право на накнаду плате, као и право на посебно месечно примање. 

 Средства за рад председника Републике и Генералног секретаријата 

обезбеђују се у буџету Републике Србије. 

 У структури предложених средстава за овог буџетског корисника, не 

рачунајући трошкове плата и доприноса, највећи део чине трошкови путовања 

(економска класификација 422), где су планирана средства за службена путовања у 

земљи и службена путовања у иностранству за председника Републике, чланове 

делегације (саветници председника Републике, запослени у служби протокола и 

прес служби председника Републике, лични пратиоци и лица ангажована на 

обезбеђењу председника Републике) и других лица у Генералном секретаријату.  

 Средства планирана за услуге по уговору (економска класификација 

423), односе се на: услуге превођења, накнаде за рад по уговору о делу (тренутно је 

ангажовано 6 лица за обављање послова ван делокруга рада Генералног 

секретаријата), месечног одржавања компјутерског програма (софтвера) за потребе 

финансијске службе и писарнице, полагања стручних испита запослених, услуге 

информисања, накнада за рад у Комисији за помиловања и одликовања, 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 трошкове поклона које даје председник Републике. 
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 Средства планирана за сталне трошкове (економска класификација 

421), односе се на услуге комуникација (ПТТ трошкови, трошкови мобилних и 

фиксних телефона, интернета и кабловске ТВ), трошкови осигурања запослених и 

осигурање опреме-возила. 

 Средства за материјал (економска класификација 426), планирана су 

за набавку 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. 

 Средства за текуће поправке и оджавање (економска класификација 

425), планирана су за одржавање опреме (сервис и поправка возила марке 

„МЕРЦЕДЕС“, који користи председник Републике) и поправка опреме у 

власништву Генералног секретаријата.  

 Средства за порезе, обавезне таксе и казне (економска класификација 

482), планирана су за регистрацију путничког возила марке „Мерцедес“ у 

власништву Генералног секретаријата.  

 Средства за машине и опрему (економска класификација 512), 

планирана су за набавку канцеларијске рачунарске, електронске, комуникационе 

опреме  и опреме за угоститељство. Набавка наведене опреме углавном се врши 

преко Управе за заједничке послове републичких органа, а Генерални секретаријат 

врши набавку исте само у случају хитности набавке када је у питању опрема мале 

вредности. 

 

 

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 

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 
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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 - Стални трошкови - највећи износ средстава обезбеђује се за 

трошкове фиксне и мобилне телефоније, закуп простора (сала ) и пратеће опреме за 

одржавање састанака и других презентација;  

 422 - Трошкови путовања - средства за финансирање трошкова 

службених путовања у земљи и иностранству за лица ангажована у Кабинету, у 

складу са очекиваном појачаном међународном активношћу у 2012. години; 

 423 - Услуге по уговору - 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 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 - Текуће поправке и одржавање - средства за текуће поправке и 

одржавање административне, биротехничке и опреме за комуникацију; 

 426 - Материјал - средства за годишњу претплату за стручну 

литературу и разне публикације, претплата за "Службени гласник РС", "Привредни 

преглед", набавку дневне и месечне штампе и други материјал неопходан за 

несметано функционисање Кабинета; 

 512 - Машине и опрема - средства за набавку опреме 

(административна опрема, рачунари и др.).  

 

 

ГЛАВА 3.2 - КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ   

 

У складу са одредбама Закона о Влади, предвиђено је да председник 

Владе одређује једног потпредседника Владе за првог потпредседника Владе - 

заменика председника 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 - 

заменик председника Владе помаже председнику Владе у вођењу и усмеравању 
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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 - 

заменика председника Владе, за 2012. 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 - Сталне трошкове - 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 - Трошкове путовања - 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 2012. години; 

 423 - Услуге по уговору - 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;  

 425 - Текуће поправке и одржавање - средства за текуће поправке и 

одржавање административне, биротехничке и опреме за комуникацију; 

 426 - Материјал - средства за годишњу претплату за стручну 

литературу и разне публикације, претплата за „Службени гласник РС“, "Привредни 

преглед", набавку дневне, месечне и стране штампе и средства за расходе за 

основна средства у оквиру екномске класификације 512 - Машине и опрема - 

намењена за набавку опреме (административна опрема, рачунари, мобилни 

телефони и др.). 

 

 

ГЛАВА 3.3 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ  

                        - за област европских интеграција 

 
 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 дружавне управе.  

 Потпредседник Владе за област европских интеграција усмерава и 

координира рад министарстава и посебних организација у области европских 

интеграција. 



417 

 

 За Кабинет потпредседника Владе, у 2012. години, највећим делом 

средства се  опредељују за расходе за запослене (плате и социјални доприноси на 

терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде 

трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи), а поред 

ових расхода опредељују се и средства за остале текуће издатке, и то за:  

 421 - Сталне трошкове - средства за трошкове фиксне и мобилне 

телефоније, закуп простора (сала) и пратеће опреме за одржавање састанака и 

других презентација;  

 422 - Трошкове путовања, како у земљи, тако и у иностранству за 

лица ангажована за рад у Кабинету. У складу са приоритетима и дугорочним 

стратешким циљевима Републике Србије, а који се односе на приступање 

Европској унији, као и на вођење и координирање процеса придруживању 

Републике Србије; 

 423 - Услуге по уговору - средства за стручне услуге, односно за 

исплату уговора о делу саветника који су ангажовани у Кабинету. Накнада за рад 

саветника потпредседника Владе за европске интеграције, 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 економске 

класификације обезбеђују се и средства за компјутерске услуге, угоститељске 

услуге, репрезентацију, услуге образовања и усавршавања запослених  и остале 

опште услуге;   

 425 - Текуће поправке и одржавање - средства за текуће поправке и 

одржавање административне, биротехничке и опреме за комуникацију; 

 426 - Материјал - средства за годишњу претплату за стручну 

литературу и разне публикације, набавку дневне, месечне и стране штампе и 

средства за расходе у оквиру екокномске касификације 512 - Машине и опрема - за 

набавку опреме (административна опрема, рачунари и др.). 

 

 

ГЛАВА 3.4 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ  

                        - за привреду и развој  

 

 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, овлашћује се Кабинет 

потпредседника Владе за привреду и регионални  развој, да усмерава и координира 

рад министарстава и посебних организација у области формулисања и спровођења 

економске политике и политике привредног развоја, да непосредно сарађује са 

другим министарствима о питањима из свог делокруга, да доставља податке и 

обавештења неопходна за рад, образује заједничка стручна тела и пројектне групе 
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ради извршавања послова чија природа захтева учешће више органа државне 

управе и остварује друге облике заједничког рада и сарадње. 

 Средства, осим средстава за расходе за запослене у 2012. години, 

опредељују се и за текуће издатке, и то:  

 421 - Стални трошкови - највећи износ средстава обезбеђује се за 

трошкове фиксне и мобилне телефоније, трошкове платног промета, као и за  закуп 

простора и пратеће опреме;  

 422 - Трошкови путовања, како у земљи, тако и у иностранству за 

лица ангажована за рад у Кабинету; 

 423 - Услуге по уговору - највећи износ средстава опредељује се за 

стручне услуге, односно за исплату уговора о делу (хонорари) 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 - Текуће поправке и одржавање - на овој економској 

класификацији обезбеђују се средства за текуће поправке и одржавање 

административне, биротехничке и опреме за комуникацију; 

 426 - Материјал, и то посебно за канцеларијски материјал, материјал 

за образовање и усавршавање запослених (часописи, билтени), као и за материјал за 

саобраћај (бензин); 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове апропријације 

економске класификације опредељују се средства за порезе, обавезне таксе и казне 

и то првенствено за издавање службених пасоша и виза; 

 512 - Машине и опрема - 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 ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ  

                        - за социјалну политику и друштвене делатности  

 

 У складу одредбама 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 за социјалну политику и друштвене делатности да 

усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области 

формулисања и спровођења социјално одговорне политике, и то Министарства 

финансија у домену обезбеђења средстава и благовремене исплате пензија, 

Министарства рада и социјалне политике у домену стратегије развоја и реализације 

политике пензија и Министарства здравља у домену обезбеђивања здравствене 

заштите за најсиромашније слојеве становништва. 

 Средства за текуће издатке за Кабинет потпредседника Владе, за 

2012. годину опредељују се за расходе за запослене (плате и социјалне доприносе 
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на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима и накнаде 

трошкова за запослене), а осим ових расхода, у оквиру текућих издатака, 

опредељују се и средства на економским класификацијама, и то:  

 421 - Стални трошкови - у оквиру које се највећи износ средстава 

опредељује за трошкове фиксне и мобилне телефоније, трошкове закупа простора и 

пратеће опреме;  

 422 - Трошкови путовања, како у земљи, тако и у иностранству за 

лица ангажована за рад у Кабинету, а у вези проблематике реформе пензионог 

система, избеглица и реадмисије; 

 423 - Услуге по уговору - највећи износ средстава опредељује се за 

стручне услуге, односно за исплату уговора о делу (хонорари) за три саветника који 

су ангажовани у Кабинету. У оквиру ове економске класификације опредељују се и 

средства за компјутерске услуге, угоститељске услуге, репрезентацију, услуге 

информисања јавности, услуге образовања и усавршавања запослених и остале 

опште услуге;   

 425 - Текуће поправке и одржавање - на овој економској 

класификацији обезбеђују се средства за текуће поправке и одржавање 

административне, биротехничке и опреме за комуникацију; 

 426 - Материјал - обезбеђују се средства за годишњу претплату за 

стручну литературу и разне публикације, набавку дневне, месечне и стране  

штампе; 

 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова - средства су 

намењена за отварање ове економске класификације; 

 512 - Машине и опрема, у оквиру ове економске класификације 

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 3.6 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ  

 

 Уредбом о Генералном секретаријату Владе  основан је Генерални 

секретаријат 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. Између осталог, обезбеђује учествовање Владе и њених 

представника у раду Народне скупштине, другим државним и међународним 

организацијама. 

 Посебно су значајне активности усмерене на обављање  послова на 

плану предлагања тема и платформи, вођења преговора, закључивања 

међународних уговора, нацрта закона и ратификацији међународних уговора, 

њихове примене и тим поводом закључивање административних уговора. У складу 

са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији основана је 
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унутрашња јединица - Сектор за међународну сарадњу и управљање пројектима из 

разлога координирања рада са другим органима државне управе на пословима 

израде развојних пројеката у области међународне сарадње.  

 Средства за текуће издатке у Генералном секретаријату за 2012. 

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:  

 413 - Накнаде у натури (превоз запослених на посао и са посла - 

маркице за превоз за одређени број запослених и за набавку новогодишњих поклон 

пакетића за децу запослених;  

 414 - Социјална давања запосленима, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства  за породиљска боловања и боловања преко 

30 дана, која у току године рефундира Републички завод за здравствено осигурање; 

 415 - Накнаде трошкова за запослене, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за трошкове за превоз запослених на посао и 

са посла и за накнаде за одвојен живот и смештај постављених и именованих лица 

у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнине државних службеника и 

намештеника. 

 421 - Стални трошкови, 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, а средства 

се обезбеђују за ове намене и за Сталну канцеларију Владе за економски развој у 

Крагујевцу и Сталну канцеларију  Владе за економски развој у Бору;  
 422 - Трошкови путовања, 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 

Сталну канцеларију Владе за економски развој у Крагујевцу и Сталну канцеларију  

Владе за економски развој у Бору; 

 423 - Услуге по уговору, највећи износ средстава ове економске 

класификације опредељује се за стручне услуге, односно за исплату уговора о делу 

(хонорари) 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.  

 У оквиру ове економске класификације обезбеђују се и средства за 

компјутерске услуге, угоститељске услуге, репрезентацију, услуге образовања и 

усавршавања запослених и остале опште услуге, а део средстава намењен је за 

Сталну канцеларију Владе за економски развој у Крагујевцу и Сталну канцеларију 

Владе за економски развој у Бору; 
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 425 - Текуће поправке и одржавање, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за текуће поправке и одржавање 

административне, биротехничке и опреме за комуникацију, а део средстава 

намењен је за Сталну канцеларију Владе за економски развој у Крагујевцу и 

Сталну канцеларију  Владе за економски развој у Бору;   

 426 - Материјал, средства ове економске класификације опредељују 

се за годишњу претплату за стручну литературу и разне публикације, претплата за 

„Службени гласник РС“ - 15 примерака, „Привредни саветник“ - 1 примерак, 

„Цекос“ - 1 примерак, набавку дневне, месечне и стране штампе, набавку 

материјала за посебне намене - биодекорација, заставе за ентеријер и екстеријер, 

као и набавку материјала за Сталну канцеларију Владе за економски развој у 

Крагујевцу и Сталну канцеларију  Владе за економски развој у Бору; 

  483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, 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 - Машине и опрема - 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, а део средстава ове економске класификације намењен 

је подршци увођења електронске седнице Владе, ова обавеза још није завршена и 

наставља се у 2012. години. 
 

  
ГЛАВА 3.7 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА 

 

 Канцеларија за сарадњу с медијима основана је Уредбом Владе  као 

служба Владе, у складу са којом Канцеларија за сарадњу с медијима обавештава 

јавност о раду Владе, министарстава, посебних организација и служби Владе; стара 

се о интерном информисању; издаје јавне и интерне публикације и обавља друге 

послове из области сарадње с медијима које јој повери Влада.  

 У Канцеларији су образоване основне унутрашње јединице, и то: 

Сектор за сарадњу с медијима, у оквиру кога су образоване уже унутрашње 

јединице, и то: Прес служба (обавештавање домаће јавности о раду Владе), Одсек 

за сарадњу са страним медијима (организација праћења активности чланова Владе 

ван земље), Прес клипинг (интерно информисање чланова Владе) и Сектор за 

интернет у коме се обављају послови који се односе на презентацију рада Владе 

путем интернета и презентацију најширих информација о Републици Србији.  

 Највеће учешће у структури опредељених буџетских средстава у 

2012. години, су средства за услуге по уговору, које се односе на услуге 

информисања јавности (Бета, Танјуг, Фонет, Срна...); стручне услуге (трошкови 

превођења и додатно ангажовање преводилаца, услуге за израду софтвера који је 
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потребан Интернет одељењу), 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 - Трошкови путовања у земљи и иностранству, који су саставни 

део новинарске делатности којом се бави Канцеларија за сарадњу с медијима, а 

односе се првенствено на медијску пратњу премијера на службеним путовањима;  

 421 - Стални трошкови за трошкове услуга комуникација („Еунет“, 

„Теленор“, „Телеком“), трошкове телефона, интернета и мобилних телефона, 

 424 - Специјализоване услуге, за медицинске услуге, систематски 

преглед у циљу превентиве и спречавања болести запослених; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, за поправку и одржавање 

опреме; 

 426 - Материјал - 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 - машине и опрема, 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 

 

 Канцеларија за европске интеграције, као стручна служба Владе, 

основана је Уредбом о оснивању Канцеларије за европске интеграције. 

 Канцеларија, између осталог, обавља послове за потребе Владе, 

повезане са координацијом рада министарстава, посебних организација и служби, а 

које се односе на координацију, праћење и извештавање у вези са процесом 

придруживања и приступања Европској унији; координацију преговора са 

Европском унијом; координацију спровођења Споразума о стабилизацији и 

придруживању и рада заједничких тела основаних тим споразумом; координацију 

припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији; 

координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим 

стручним телима Европске уније, као и стручну и техничку сарадњу у процесу 

придруживања и приступања са државама чланицама, кандидатима и 

потенцијалним кандидатима, као и подстицање и праћење усклађивања прописа 

Републике Србије с прописима и стандардима Европске уније. 

 У оквиру економске класификације 414 - Социјална давања 

запосленима, средства се опредељују за породиљска боловања и боловања преко 30 

дана, која се у току године рефундирају од стране Републичког завода за 

здравствено осигурање. 

 У оквиру економске класификације 415 - Накнаде трошкова за 

запослене, средства се опредељују за трошкове за превоз запослених на посао и са 

посла, у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнине државних 

службеника и намештеника;. 
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 У оквиру економске класификације 421 - Стални трошкови, највећи 

износ средстава обезбеђује се за трошкове фиксне и мобилне телефоније (трошкови 

комуникација), и то за 32 фиксне телефонске линије и за 90 post paid бројева у 

мрежи 064 на основу претплатничког уговора за GSM са Теленором, трошкове 

накнаде за градско грађевинско земљиште, трошкове закупа простора за потребе 

рада у Мисији Републике Србије при Европској унији (према важећем Правилнику 

о унутрашњем уређењу и систематизацији у Канцеларији су систематизована два 

радна места при Мисији), трошкове пратеће опреме ради одржавања састанака, 

семинара, радионица и других презентација као и за трошкове платног промета и 

банкарских услуга и трошкове осигурања.  

 У оквиру текућих  издатака знатан износ средстава опредељује се на 

економској класификацији 422 - Трошкови путовања, у земљи и иностранству. Ови 

трошкови обухватају ислату дневница, трошкове превоза и смештаја и других 

трошкова који се признају у трошак у складу са Уредбом о накнади и отпремнини 

државних службеника и намештеника. Такође, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се и средства за трошкове путовања у оквиру редовног 

рада као и трошкови транспорта. 

 У оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору, највећи 

износ средстава опредељује се за стручне услуге и услуге превођења (ангажовање 

стручних преводилаца за превођење стручног материјала у процесу придруживања, 

симултано превођење на састанцима УСД-а, конференцијама, семинарима и др.),  

услуге језичке редактуре превода правних тековина Европске уније, израда 

софтвера и одржавање рачунара, компјутерске услуге, угоститељске услуге, 

репрезентација, услуге образовања и усавршавања запослених и остале опште 

услуге, а знатан део средстава опредељује се за трошкове котизације, штампања 

билтена, часописа и публикација, објављивање тендера  и информативних огласа и 

трошкове стручних испита; 

 У оквиру апропријације економске класификације 425 - Текуће 

поправке и одржавање обезбеђују се средства за текуће поправке и одржавање 

административне, биротехничке и опреме за комуникацију. 

 У оквиру економске класификације 426 - Материјал, опредељују се 

средства за неопходан канцеларијски материјал, материјал за образовање и 

усавршавање запослених и материјал за саобраћај и посебне намене. 

 У оквиру економске класификације 482 - Порези, обавезне таксе и 

казне, опредељују се средства за измирење обавеза за издавање службених пасоша.  

 У оквиру економске класификације 512 - Машине и опрема, 

опредељена су средства за набавку административне опреме (рачунара, штампача, 

фотокопир апарата, фиксних и мобилних телефона) и друге опреме неопходне за 

рад. 

 У оквиру апропријације економске класификације 515 - 

Нематријална имовина, опредељују се средства за куповину софтвера који се 

користи у процесу превођења и за куповину лиценци за коришћење оперативних 

система.  
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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 - Сталне трошкове, за трошкове фиксне и мобилне телефоније, 

док техничко-административну подршку Савету обезбеђује Генерални секретаријат 

Владе;  

 422 - Трошкове путовања, 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; 

 423 - Услуге по уговору, 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 - Материјал, 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 образована је Уредбом о оснивању 

Службе за управљање кадровима и задужена је за стручне послове везане за 

управљање кадровима у државној управи. 

 Надлежност Службе за управљање кадровима утврђена је Уредбом о 

оснивању Службе за управљање кадровима. 

 Служба обавља стручне послове везане за управљање кадровима у 

министарствима, посебним организацијама, службама Владе и стручним службама 

управних округа; оглашава јавне конкурсе за попуњавање положаја и 

извршилачких радних места у органима и стара се о правилном спровођењу 

конкурса; припрема за Владу предлог кадровског плана органа и стара се о 

правилном спровођењу донесеног кадровског плана; стара се о усклађеном 
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преуређењу државне управе, што укључује развој службеничког система, 

иницирање доношења прописа којима се уређује радноправни положај државних 

службеника и намештеника и учествовање у његовој припреми; даје мишљења о 

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; 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, награде, бонусе и 

остале посебне расходе). 

 Средства за остале текуће издатке у Служби за управљање кадровима 

опредељују се по економским класификацијама, и то: 

 421 - Стални трошкови, средства се опредељују за комуналне услуге 

(накнада за коришћење грађевинског земљишта, пословни простор у Палати 

Србија), услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони), трошкове  осигурања 

стално запослених  и средства за процену ризика радних места; 

 422 - Трошкови путовања, 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 - Услуге по уговору, у оквиру које се опредељују средства и то: 

за административне услуге (услуге превођења, рачуноводствене услуге), 

компјутерске услуге (израда софтвера, регистар прописа INDOK и редовно 

одржавање апликативног софтвера за Централну кадровску евиденцију - 

PERBITVIEWS, услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за 

семинаре, стручна саветовања и сајмови), стручни испити запослених, услуге 

информисања (објављивање јавних конкурса, трошкови штампања сертификата и 

публикација, услуге информисања јавности и медијске услуге) и стручне услуге 

(исплата накнаде председнику и члановима Високог службеничког савета - 8 

чланова у складу са Законом о државним службенцима и Одлуком Владе о 



426 

 

накнадама за рад председника и чланова Високог службеничког савета 05 Број: 

121-4695/2006 од 27. јула 2006. године и члановима Жалбене комисије Владе у 

складу са Законом о државним службенцима и Одлуком Владе о накнадама за рад 

чланова  жалбених комисија  05 Број: 110-8589/2006 од 21. септембра 2006. године, 

накнаде члановима конкурсних комисија за спровођење конкурса, исплату 

ауторских уговора за спровођење обука државних службеника и објављивање 

конкурса за попуњавање положаја и извршилачких радних места у 

министарствима, посебним организацијама, службама Владе и управним окрузима, 

као и за услуге за домаћинство, угоститељство и репрезентацију;  

 426 - Материјал, у оквиру којих се опредељују средства за покриће 

трошкова одржавања и сервисирања рачунарске, телекомуникационе, уградне, 

фотографске и друге опреме, као и за  набавку административног материјала и 

материјала за образовање и усавршавање запослених (тестови Центра за 

примењену психологију - Друштва психолога Србије за тестирање кандидата за 

попуњавање положаја и извршилачких радних места, стручна литература, 

службени гласници и др.);  

 512 - Машине и опрема, 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 СРБИЈЕ ЗАОПШТИНЕ 

ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА  

 

 Служба Координационог тела 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:  

 414 - Социјална давања запосленима, у оквиру које се опредељују 

средства за накнаде за боловање преко 30 дана и породиљско боловање, која се у 

току године рефундирају од стране Републичког завода за здравственo осигурање ; 

   415 - Накнаде трошкова за запослене у оквиру које се исплаћују 

накнаде за превоз са посао и са посла и накнаде за смештај постављених и 

именованих лица, а у складу са Уредбом о накнадама и другим примањима 

запослених у државним органима и изабраних, односно постављених лица; 

 421 - Стални трошкови, 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; 
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 422 - Трошкови путовања, 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; 

 423 - Услуге по уговору, највећи износ средстава ове економске 

класификације опредељује се за административне услуге (превођење књига, 

тестова и других материјала неопходних за одвијање наставе на српском и 

албанском језику, превођење књига за трећу годину правног и економског 

факултета високошколских јединица нишког универзитета у Медвеђи и превођење 

информација, студија, законских текстова и одлука са албанског и енглеског језика 

и обрнуто, ради достављања и презентовања домаћој јавности и међународним 

организацијама), у складу са Закључком Владе којим је преузета обавеза првођења 

књига за потребе одељења наведених високошколских установа, стручне услуге - 

услуге ангажовања спољних сарадника у канцеларијама Службе, због специфичне 

политичке ситуације на подручју три општине на југу Србије и остале услуге 

(компјутерске, услуге информисања, услуге образовања и усаврашавања 

запослених и услуге за домаћинство и угоститељство). 

 424 - Специјализоване услуге, у 2012. години, у оквиру ове 

економске класификације опредељују се средства за ангажовање стручњака за 

специјализоване стручно-консултантске активности ради заштите и наставка 

испитивања на археолошком локалитету Какле - општина Бујановац и стручних 

институција из области образовања, културе и пољопривреде; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, 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 - Материјал 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 - Трансфери осталим нивоима власти. У току 2012. 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 завршетак пројеката започетих у току 2009, 2010. и 

2011. године као и за нове пројекте  који  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 2012. години опредељују  се значајна средства у оквиру економске 

класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета. Средства са ове 

економске класификације опредељују се за стипендирање средњошколаца који 
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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 2011/2012 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.  

 Сви наведени пројекти започети су са реализацијом 2009. године, те 

се средства ове економске калсификације опредељују за наставак реализације 

истих с обзиром да су наишли на изузетно позитиван пријем код локалног 

становништва. 

   481 - Дотације невладиним организацијама - средства за дотације 

невладиним организацијама опредељују се за наставак политике Координационог 

тела у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Са политиком подршке 

невладиним организацијама и јачања грађанског активизма Служба 

Координационог тела је започела 2009. године, а такву политику је наставила и у 

2010. и 2011 години. Основни циљ овакве политике Координационог тела је развој 

цивилног друштва и јачање процеса интеграције општина на југу Србије у 

политичке и друштвене токове у Републици Србији. Средства се опредељују за 

даље унапређење организација цивилног друштва у три општине у области 

културе, спорта, информисања, заштите права заједница, образовање становништва 

на плану познавања уставом загарантованих права, поштовања људских права, 

изградњи, мира, демократије и толеранције. Посебна пажња у оквиру овог дела 

програма Координационог тела указује се омладинским пројектима и омладинским 

организацијама које приближавају младе свих етничких заједница. 

 Служба Координационог тела за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа расписује конкурсе за доделу средстава невладиним организацијама три 

пута у току године, а комисију чине представиници Службе и општина Прешево, 

Бујановац и Медвеђа која одлучује о пројектима који унапређују квалитет живота у 

поменутим општинама. У протекле две године Координационо тело је одобрило 

средства за преко 30 пројеката које су реализовале невладине организације, али и 

организације из других делова Републике Србије. Ефекти пројеката указују на 

неопходност наставка овакве политике према невладиним организацијама, посебно 

имајући у виду да је пажња подједнако  посвећена свим заједницама које живе на 

југу Србије из ког разлога су формиране мултиетничке невладине организације, 

огранизован низ културних активности, подељени бесплатни уџбеници за ученике 

из најугроженијих социјалних категорија, омогућено правовремено информисање 

ромске популације, итд.  

 512 - Машине и опрема, 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, који је отворен у новембру 2011. године. 
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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. 

 Авио-служба Владе поседује у власништву два авиона: FALCON 50, 

произведен 1981. године, који може да се користи за превоз по целом свету и 

LEARJET 31 A, произведен 1991. године, који се користи за превоз по Европи, 

Азији и Африци, а што знатно поскупљује њихово одржавање и техничке измене 

на електронској опреми у складу са европским стандардима, с обзиром да су 

авиони стари преко 25 година. 

 Део расхода за текуће издатке финансира се из сопствених прихода, 

које Авио-служба остварује пружањем услуга трећим лицима уз накнаду и по 

тржишним условима. 

 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 - Стални трошкови, средства се опредељују за трошкове 

комуникација (фиксни и мобилни телефони, интернет, достава поште), закуп 

опреме (авансно плаћање прегледа, ремонта и модификације авионских мотора за 

авион LEARJET 31 A, који се плаћа месечно, чиме се избегавају и умањују 

трошкови за набавку и одржавање опреме - мотора ), осигурање запослених и каско 

осигурање специјалних возила. 

 422 - Трошкови путовања, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове путовања у оквиру редовног рада, трошкове 

службених путовања у земљи и иностранству. Посебно се опредељују средства за 

трошкове пута и смештаја за обуку пилота и летачког особља, као и за рекреацију 

пилота у складу са Законом о ваздушном саобраћају, у складу са којим пилотима 

припада 15 календарских дана у току једне године.   

 423 - Услуге по уговору, највећи износ средстава ове економске 

класификације опредељује се за трошкове услуга образовања и усавршавања 

запослених, и то за освежавање знања пилота, стручне провере на уређајима за 

симулацију лета и то у међународним центрима, за редовну годишњу наставу 

летачког и нелетачког особља, аеродромске таксе у земљи и иностранству, за 

накнаде које се уплаћују Директорату цивилног ваздухопловства за прегледе оба 

ваздухоплова и за продужење дозвола летачког, нелетачког и кабинског особља. 

 424 - Специјализоване услуге, 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.   
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 425 - Текуће поправке и одржавање, 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 мотора бр 3. (МПИ), која се врши на 

12.666 сати налета авиона, на сваких 1.400 сати, а што је морало бити обављено до 

децембра 2010. године; 

 - генерална ревизија мотора број 1. (ОН) која се врши на 12.476 сати 

налета авиона, на сваких 4.200 сати, а што је морало бити обављено до августа 

2010. године. 

 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 у 

радионицама овлашћеним од стране произвођача и одобреним од стране европских 

и наших ваздухопловних власти. 

 Средства ове економске класификације користе се и за набавку 

резервних делова за линијско одржавање и извођење редовних радова на авионима, 

као и за ванредне кварове авиона; 

 426 - Материјал, средства ове економске класификације опредељују 

се за набавку административног материјала, ХТЗ опреме, материјала за образовање 

и усавршавање запослених, набавку стручне литературе, пилотске документације, 

набавку и ревизију обавезне техничке документације произвођача авиона и мотора 

која обухвата ажурирање навигацијских база података и систем за праћење 

параметара рада мотора, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене 

и угоститељство и материјала за посебне намене (пуњење боца кисеоником и 

азотом).Такође део средстава буџета опредељује се за набавку млазног горива за 

авионе, које се набавља на Аеродрому „Никола Тесла“ и на иностраним 

аеродромима; 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне, средства се опредељују за 

регистрацију возила и техничког прегледа.  

 Средства која се опредељују у оквиру економске класификације 511 - 

Зграде и грађевински објекти, намењена су за завршетак радова на хангару, а 

средства која се опредељују у оквиру економске класификације 512 - Машине и 

опрема, намењена су за куповину опреме неопходне за рад Авио-службе, и то: 

компјутерског програма за ваздухопловне карте, додатног уређаја за ваздухопловну 

навигацију, опреме за испитивање авионских инструмената и опремање магацина, 

као и за набавку административне опреме (рачунара и телекомуникационе опреме). 

 Авио-служба Владе остварује сопствени приход у складу са Уредбом 

о оснивању Авио-служба Владе, којом је утврђено да Авио-служба Владе пружа 

услуге превоза ваздухопловом и за потребе трећих лица, уз накнаду и по 

тржишним условима. Остварене сопствене приходе Авио-служба распоређује 

највећим делом на услуге по уговору, материјал, текуће поправке и одржавање, 

трошкове путовања и др.   
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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 (измиривање 

обавезе по основу накнаде за коришћење изграђеног јавног земљишта у државној 

својини, односно за пословни простор који користи Канцеларија). 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 - Трошкови путовања. 

 У оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору средства 

се највећим делом опредељују за исплату уговора о делу саветника који су 

ангажовани у Канцеларији Националног савета и за остале услуге (услуге 

информисања, компјутерске услуге, репрезентација, адвокатске услуге за праћење 

суђења у Хагу, услуге одржавања софтвера и др.); средства за додатно ангажовање 

стручних лица за непосредно праћење појединих суђења која су од изузетне 

важности за Републику Србију (спор по тужби БиХ и Хрватске). 

 У складу са Одлуком о условима за доделу материјалне помоћи 

одређеним категоријама оптужених пред Међународним кривичним трибуналом и 
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њиховим породицама („Службени лист СЦГ”, бр. 23/03, 33/03 и 21/05), опредељују 

се и средства у оквиру економске класификације 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, и то за: накнаде трошкова оптуженима током боравка у  

притворској јединици Међународног кривичног трибунала у износу од 200 евра 

месечно (тренутни број оптужених у притворскј јединици Трибунала је 20, тако да 

се број коринсика ове помоћи неће повећавати, али није извесно колико ће дуго 

трајати процеси), накнаде путних трошкова члановима породица за посету 

оптуженима, која се састоји у набавци или исплати цене три повратне авионске 

карте на реалицији Београд-Амстердам и исплати износа од 250 евра по особи и 

остали трошкови предвиђени Одлуком о условима за доделу материјалне помоћи 

одређеним категоријама оптужених пред Међународним кривичним трибуналом и 

њиховим породицама.  

 

 

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 463 - трансфери осталим нивоима власти и то 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 НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА    

                         ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 Уредбом о оснивању Канцеларије Националоног савета за 

децентрализацију Републике Србије основана је Канцеларија Националоног савета 

за децентрализацију Републике Србије, а на основу Одлуке о Националном савету 

за децентрализацију Републике Србије, као служба Владе. 

 Канцеларија Савета обавља стручне и административне послове за 

потребе Националног савета за децентрализацију Републике Србије, а нарочито 
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послове у вези са сазивањем и припремом седница Савета, стручне послове у вези 

са праћењем припреме препорука и других акта Савета, чување и стављање на увид 

члановима Савета и Стручне групе Савета препорука, записника, извештаја и 

других аката Савета и обавља друге послове по налогу Савета. 

 У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне 

делатности Канцеларије, поред средстава која се опредељују за расходе за 

запослене, сталних трошкова и трошкова путовања, највећи износ средстава  

опредељује се у оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору. 

Средства ове економске класификације намењена су за услуге превођења, 

компјутерске услуге одржавања рачунарске опреме, услуге информисања и то 

првенствено за услуге штампања едукативних публикација, за рад Стручне радне 

групе Националног савета с обзиром да је један од основних послова Савета у 

складу са Одлуком о Националоном савету за децентрализацију Републике Србије, 

усмерен на едукацију о суштини и предностима децентрализације. 

 Такође, средства за финансирање овог буџетског корисника 

опредељују се и у оквиру економских класификација 425 - Текуће поправке и 

одржавање, 426 – Материјал, као и за набавку основних средстава у оквиру 

економске класификације 512 - Машине и опрема (набавка административне 

опреме). 

 

 

ГЛАВА 3.16 - 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. 

 Канцеларија Савета обавља стручне, административне и друге 

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: 
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 421 - Сталне трошкове - 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 - Трошкове путовања - за трошкове путовања у оквиру редовног 

рада, трошкове службених путовања у земљи и иностранству, присуствовање 

међународним састанцима и посете међународним институцијама у оквиру 

аранжмана између Канцеларије и Канцеларије за безбедност Генералног 

секретаријата Савета Европске уније и Дирекције за безбедност Европске комисије 

ради заштите тајних података који се размењују између Републике Србије и 

Европске уније; 

 423 - Услуге по уговору - за административне услуге (услуге 

превођења) и остале услуге (компјутерске услуге, услуге информисања, стручне 

услуге и остале опште услуге). 

 425 – Текуће поправке и одржавање, за поправке и одржавање 

комуникационе, биротехничке и административне опреме; 

 426 – Материјал - за набавку канцеларијског материјала, материјала 

за образовање и стручно оспособљавање;  

 512 - Машине и опрема - за набавку машина и опреме (рачунарска 

опрема, штампачи и комуникациона опрема). 

 

 

ГЛАВА 3.17 - 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 
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предприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном 

друштву, као и друге послове из делокруга рада ове канцеларије. 

 С обзиром да је Канцеларија за сарадњу с цивилним друштвом 

основана 2011. године, то се за финансирање редовне делатности Канцеларије, а 

што подразумева и попуњавање људских ресурса у 2012. години, средства 

опредељују у оквиру економских класификација, и то:   

 414 - Социјална давања запосленима - средства ове економске 

класификације намењена су за исплату боловања преко 30 дана; 

 415 - Накнаде трошкова за запослене - средства ове економске 

класификације намењена су за накнаду трошкова превоза за долазак на посао и 

одлазак са посла државних службеника (маркица); 

 421 - Стални трошкови - средства се опредељују за плаћање 

трошкова фиксних и мобилних телефона, интернета и комуналних услуга, 

првенствено из разлога увођења нових телефонских линија;  

 422 - Трошкови путовања - средства су намењена за трошкове 

службених путовања у  земљи и иностранству, посебно имајући у виду појачану и 

интерактивну сарадњу цивилног друштва у земљи, сарадњу у региону западног 

Балкана, сталну комуникацију и сарадњу са Европском комисијом и Директоратом 

за проширење и вођење Европског програма „Европа за грађане и грађанке“, што 

подразумева сталне контакте са партнерима у иностранству и учешће на домаћим и 

иностраним скуповима; 

 423 - Услуге по уговору - средства ове економске класификације се 

опредељују за штампање публикација, билтена и часописа Канцеларије, увођење 

књиговодственог софтвера и друге услуге; 

 426 – Материјал - средства су намењена за набавку канцеларијског 

материјала, материјала за саобраћај и за набавку стручне литературе за редовне 

потребе запослених; 

 462 - Дотације међународним организацијама - средства ове 

економске класификације се опредељују за трошкове учешћа, односно 

финансијског доприноса Републике Србије у Европском програму „Европа за 

грађане и грађанке“, који је основан од стране Европске комисије, Европског 

парламента и Савета Европе 2006. године, а спроводиће се до 2013. године; 

 481 - Дотације невладиним организацијама - средства се опредељују 

за суфинансирање локалним организацијама цивилног друштва, социјалним 

партнерима, струковним удружењима, медијима и другим учесницима за 

несметано учешће у Европском програму „Европа за грађане и грађанке“; 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за порезе, обавезне таксе и казне и то 

првенствено за издавање службених пасоша и виза; 

 512 - Машине и опрема - средства су намењена за набавку 

административне опреме неопходне за несметан рад и функционисање 

Канцеларије, односно за набавку рачунара, штампача, пројектора, мобилних и 

фиксних телефона, факсова, скенера као и канцеларијског намештаја. 

 Део активности Канцеларије финансира се из средстава донација на 

основу Споразума о додели бесповратних средстава закљученог 22. јула 2011. 

године, између Канцеларије и Министарства иностраних послова Велике Британије 
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под називом „PEU SRE000737 Подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним 

друштвом: Јачање дијалога и сарадње између Владе и цивилног друштва у циљу 

креирања окружења повољног за развој и одрживост организација цивилног 

друштва“. 

 

 

ГЛАВА 3.18 - 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 спровођење 

регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које предлажу министарства и 

посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења на захтев 

предлагача прописа о потреби 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 институционалних 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:  

 414 - Социјална давања запосленима, средства ове економске 

класификације намењена су за исплату боловања преко 30 дана; 

 415 - Накнаде трошкова за запослене, средства ове економске 

класификације намењена су за накнаду трошкова превоза за долазак на посао и 

одлазак са посла државних службеника (маркица); 

 421 - Стални трошкови, средства се опредељују за плаћање трошкова 

фиксних и мобилних телефона, интернета и комуналних услуга;  

 422 - Трошкови путовања, средства су намењена за трошкове 

службених путовања у  земљи и иностранству; 

 423 - Услуге по уговору, 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; 
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 425 - Текуће поправке и одржавање, средства ове економске 

класификације се опредељују за трошкове поправке и одржавања опреме која се 

налази у просторијама Канцеларије; 

 426 - Материјал, средства су намењена за набавку канцеларијског 

материјала и за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених; 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне, средства се опредељују за 

отварање ове економске класификације; 

 512 - Машине и опрема, 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 3.19 - 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 

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. 

 За финансирање делатности Канцеларије средства се обезбеђују у 

буџету Републике Србије, и то за расходе за запослене и остале текуће издатке. 

 

 

ГЛАВА 3.20 - 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. 
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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 и људских и мањинских права и слобода (члан 166.), одлучује о: 

сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним 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 надлежности аутономне покрајине, 

односно надлежности локалне самоуправе (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 
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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 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.  
 Надлежност Уставног суда да, као последња инстанца у земљи, пре 

обраћања грађана Европском суду за људска права одлучује о уставним жалбама, 

има за последицу неопходност, али и обавезу, да се ради размене искустава и 

уједначавања праксе настави сарадња са Европским судом за људска права у 

Стразбуру, другим уставним судовима, Европском комисијом за демократизацију 

путем права (Венецијанска комисија), као и са другим међународним 

организацијама.  

 О питањима од интереса за остваривање уставности и законитости 

Уставни суд ће и даље сарађивати са државним и другим органима и 

организацијама, научним и другим установама, као и са другим правним лицима, а 

посебно организовањем јавних расправа о појединим уставноправним питањима. 

 За ажуран и ефикасан рад Уставног суда у 2012. години неопходно је 

окончати поступак информатичке опремљености Уставног суда која, поред 

осталог, подразумева и укључивање у пројекат електронског канцеларијског 

пословања Суда, набавку рачунара, системских софтвера и принтера, као и 

обогаћивање библиотеке Суда стручном литературом, а што су битни предуслови 

за квалитетно обављање послова из надлежности Уставног суда.  

 Осим средстава за расходе за запослене, у буџету Републике Србије, 

у 2012. години, опредељују се и средства за остале текуће издатке, и то:           

 Средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору 

намењена су за израду и штампање пригодног материјала за презентацију рада,  

штампање билтена Уставног суда са збиркама судских одлука и ставова; 

обогаћивање Internet страница Суда, а све у циљу имплементације законске обавезе 
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Суда да обезбеди јавност свог рада,  одржавање јавних расправа, организовање 

консултативних и других састанака ради разјашњења сложених уставноправних 

питања, а што захтева ангажовање експерата ван Суда. У оквиру ове економске 

класификације опредељују се и средства за следеће расходе: учешће 

(партиципација) у трошковима састанака које организује Европска конференција 

уставних судова и Венецијанска комисија; учешће на састанцима које организују 

уставни судови у региону, као и котизација за саветовања у  земљи и иностранству, 

превођење одлука Европског суда за људска права, превођење материјала које 

Суду доставља Венецијанска комисија и друге међународне организације, 

превођење одлука Уставног суда за базу судских одлука Венецијанске комисије, 

као и превођење других материјала који се достављају уставним судовима и 

међународним организацијама. 

 Средства на економској класификацији 422 - Трошкови путовања, 

планирана су у складу са повећаним активностима Уставног суда у оквиру 

остваривања сарадње Уставног суда Републике Србије са Конференцијом 

европских уставних судова, Асоцијацијом уставних судова франкофонских земаља, 

уставним судовима бивших република СФРЈ, са уставним судовима и органима 

сличне надлежности у региону, са Европским судом за људска права у Стразбуру, 

као и са другим међународним организацијама и институцијама које се баве 

заштитом људских слобода и права и намењена су за: стручне посете судија и 

саветника Стручне службе Уставног суда другим уставним судовима, учешће на 

европским, регионалним и билатералним састанцима уставних судова,  учешће на 

другим међународним скуповима и за исплату дневница возачима Управе за 

заједничке послове републичких органа, који више пута у току сваке недеље довозе 

и одвозе судије чије је пребивалиште у различитим местима ван Београда.  

 У оквиру економске класификације 421 - Стални трошкови, 

опредељују се средства 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. 

 
 
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 Србије, 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.   
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У 2012. 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:  

421 - Стални трошкови, за трошкове платног промета, банкарских 

услуга, енергетских и комуналних услуга, за трошкове мобилних и фиксних 

телефона и трошкове осигурања;  

422 - Трошкови путовања, за трошкове путовања чланова Савета у 

земљи и иностранству, смештаја и исхране, дневнице, као и трошкове превоза у 

оквиру редовног рада; 

423 - Услуге по уговору, за трошкове административних услуга 

(ангажовање професионалних преводилаца за превођење службеног материјала), 

компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга 

информисања, штампања, услуге информисања јавности и односа са јавношћу, 

објављивање тендера и информативних огласа. 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, 

Жалбене комисије Високог савета судства, Изборне комисије, Дисциплинског 

тужиоца, Дисциплинске комисије и комисије за вредновање рада судија и 

председника судова, као и средства за вештачења и ангажовање одређеног броја 

људи за пружање стручне подршке раду Савета; 

425 - Текуће поправке и одржавање, за поправку и одржавање 

електричне инсталације, централног грејања и одржавање опреме; 

426 - Материјал, за трошкове набавке канцеларијског материјала 

стручног материјала, материјала за саобраћај, горива и др.;  

512 - Машине и опрема, за набавку рачунара стандардне 

конфигурације са свом пратећом опремом. 

 

 

РАЗДЕО 6 - СУДОВИ  

 

 Судови су самостални и независни државни органи који штите 

слободе 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.  

 За финансирање редобне делатности судова средства се опредељују 

из сопствених прихода (судске таксе), а буџетска средства, опредељују се само за 

финансирање расхода за запослене (плате и социјални доприноси) и финансирање 
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расхода у оквиру економске класификације 483 - Новчане казне и пенали по 

решењу судова.  

 

 

ГЛАВА 6.1 - ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД   

 

 Врховни касациони суд је највиши суд у Републици, сходно члану 56. 

став 2. Закона о уређењу судова. Врховни касациони суд је непосредно виши суд за 

Привредни апелациони суд, Виши прекршајни суд, Управни суд и Апелациони суд. 

Врховни касациони суд је надлежан у суђењу да 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 предвиђених законом. Врховни 

касациони суд је надлежан изван суђења да 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. Врховни касациони суд Србије је суд опште надлежности, непосредно 

виши за апелационе судове, Виши трговински суд и Управни суд према важећим 

одредбама Закона о уређењу судова. 

 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 6.2 - 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, а 

средства за остале текуће расходе и расходе за основна средства опредељују се из 

сопствених прихода. 

 

 

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 трговинских 

судова, а у првом степену у стварима одређеним законом; у управно-рачунском 

спору; о сукобу надлежности и о преношењу надлежности трговинских судова; 

усваја правна схватања ради јединствене примене закона из надлежности 

трговинских судова и врши друге послове одређене законом. У надлежности Суда 

изван суђења спада давање мишљења о предлогу пословних узанси за промет 

робом и прописа које доноси Привредна комора Србије. 
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 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 

 

 Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

основан је Виши прекршајни суд у Београду са одељењима.   

 Надлежност Вишег прекршајног суда је да одлучује о жалбама на 

одлуке прекршајних судова, о сукобу и преношењу месне надлежности 

прекршајних судова и обављање других послова одређених 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 6.5 - АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 

 

 Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

основани су апелациони судови, којим се одређује њихово седиште 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 кад су спречени или не могу да поступају у 

некој правној ствари и врши друге послове одређене законом.  

 У структури расхода у 2012. 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 суд, судови и  одређена њихова седишта и подручја на којима 

врше належност, а Законом о уређењу судова утврђена је надлежност Вишег суда. 

 Виши суд води поступак за издавање окривљених и осуђених лица, 

извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о извршењу и признању 

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 2012. години, највећи део средстава, из буџета 

Републике Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет 
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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 послве одређене законом.  

 Законом се може предвидети, да одређеним врстама правних ствари, 

поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда. 

 У структури расхода у 2012. години, највећи део средстава, из буџета 

Републике Србије опредељује се за плате и социјалне доприносе на терет 

послодавца, а у складу са Првилником о накнади трошкова у судским поступцима, 

из буџета Републике Србије опредељују се и средства за услуге по уговору 

(трошкови ангажовања адвоката по службеној дужности, трокови вештачења, 

поротници, трошкови превођења, и други трошкови који се односе на судски 

поступак) а средства за остале текуће расходе и расходе за основна средства 

опредељују се из сопствених прихода. 

 

 

ГЛАВА 6.8 - ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 

 

 Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

основани су Привредни судови, одређују се њихова седишта и подручја на којима 

врше належност (16 судова) на подручју Републике, а Законом о уређењу судова 

утврђена је надлежност Привредног суда.  

 Привредни суд у првом степну 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 спороводи 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 спороводи 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 2012. 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. 
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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. 

 У структури расхода у 2012. 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. 

 

 

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, представља 

руководећи и надзорни орган тужилачког система. Веће има одлучујућу улогу у 

процесу избора, напредовања, одговорности, материјалног положаја и престанка 

јавнотужилачке функције.  

 Државно веће тужилаца има 11 чланова. Заменици свих нивоа јавних 

тужилаштава бирају 6 чланова Већа. Председник Одбора за правосуђе Скупштине 

Србије, министар правде и Републички јавни тужилац су чланови Већа по 

функцији. Народна скупштина бира 2 члана Већа из редова угледних, афирмисаних 

професора и адвоката са најмање петнаест година радног искуства. Републички 

јавни тужилац је по положају председник Државног већа, а његов заменик један од 

чланова из редова јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца - изборних 

чланова. Мандат чланова Већа траје пет година, осим за чланове по функцији. 

Одлуке се доносе простом већином, осим за предлог за избор заменика јавних 

тужилаца, одлука о напредовању и одговорности где је потребно осам гласова 

чланова Већа. Седиште Већа је у Београду.   

 Веће има функционалну везу са Министарством правде у одређеним 

сегментима рада, што подразумева међусобно информисање, припрему предлога за 

одлуке које се морају доносити заједнички и припрему предлога за одлуке које 

мора доносити само Министарство. 

 Изборни чланови Већа из реда заменика јавних тужилаца (чланови 

Већа у сталном радном односу) имају право на плату у рангу основне плате 

заменика Републичког јавног тужиоца и за време обављања функције у Већу 

остварују права из радног односа у Већу. Члановима Већа по положају и члановима 

Већа из реда адвоката и професора правног факултета припада посебна накнада за 

рад у Већу коју одређује Административни одбор Народне скупштине Републике 

Србије. 
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 Веће је на седници одржаној 15. јула 2009. године донело Одлуку о 

образовању и раду Административне канцеларије, ради обављања стручних, 

административних и других послова у оквиру Већа. 

 У 2012. години, за финансирање редовне делатности Државног већа 

тужилаца, из буџета Републике Србије опредељују се средства у оквиру 

економских класификација са којих се извршавају сви расходи за запослене и 

текући расходи (коришћење роба и услуга и основна средства), и то:   

 421 - Стални трошкови, за трошкове платног промета, банкарских, 

енергетских и комуналних услуга, за трошкове мобилних и фиксних телефона и 

трошкове осигурања;  

   422 - Трошкови путовања, за трошкове путовања за чланове Већа у 

земљи и иностранству, смештаја и исхране, дневнице, као и за  трошкове превоза у 

оквиру редовног рада; 

 423 - Услуге по уговору, за административне услуге (ангажовање 

професионалних преводилаца за превођење службеног материјала), компјутерске 

услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, 

штампања, услуге информисања јавности и односа са јавношћу, објављивање 

тендера и информативних огласа, средства за вештачења и ангажовање одређеног 

броја људи за пружање стручне подршке раду Већа; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, за поправку и одржавање 

електричне инсталације, централног грејања и одржавање опреме; 

 426 - Материјал, за трошкове набавке канцеларијског материјала 

стручног материјала, материјала за саобраћај, горива и др.;  

 512 - Машине и опрема, за набавку рачунара стандардне 

конфигурације са свом пратећом опремом.  

 

 

РАЗДЕО 8 - ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 

 

 Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце 

кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и 

законитости. Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, 

потврђеног међународног уговора и прописа донетих на основу закона. 

Надлежност јавног тужилаштва, услови и поступак за избор и престанак функције 

јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца, напредовање и дисциплинска 

одговорност, обављање послова правосудне управе и тужилачке управе у јавним 

тужилаштвима, обезбеђивање средстава за рад јавних тужилаштава и друга питања 

од значаја за рад тужилаштава уређује се Законом о јавном тужилаштву. 

 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 уз предходно прибављено 

мишљење министарства надлежног за правосуђе и врши расподелу ових средстава 

на јавна тужилаштва, у оквиру следећих економских класификација: 

 414 - Социјална давања запосленима, за исплату накнаде за време 

одсуствовања са посла на терет фонда, помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или члана уже породице и друге помоћи запосленом; 
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 421 - Стални трошкови, за енергетске и комуналне услуге, за 

трошкове мобилних и фиксних телефона и трошкове осигурања;  

 423 - Услуге по уговору, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за: одржавање рачуноводственог програма за јавна 

тужилаштва.  

 

 

ГЛАВА 8.1 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

 

 Законом о јавном тужилаштву, основано је Републичко јавно 

тужилаштво за територију Републике Србије са седиштем у Београду, као 

самосталан државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела, 

улагањем правних средстава штити уставност и законитост и предузима друге 

радње на које је законом овлашћено. 

 Надлежност јавног тужилаштва у оквиру права и дужности 

Републике Србије врши републички јавни тужилац, који је надлежан да поступа 

пред тим судовима и другим органима у Републици и да предузима све радње за 

које је јавно тужилаштво овлашћено. Републички јавни тужилац је надлежан да 

међу јавним тужиоцима изабере позване чланове Државног већа тужилаца, 

пропише оквирна мерила за одређивање броја заменика јавних тужилаца и особља 

у јавном тужилаштву. 

 Средства опредељена за финанасирање редовне делатности 

Републичког јавног тужилаштва, поред плата и доприноса, обухватају и остале 

расходе за запослене, и то: накнаде за превоз запослених (маркице) у оквиру 

економске класификације 413 - Накнаде у натури; накнаде за исплату боловања 

преко 30 дана, помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају смрти запосленог у 

оквиру економске класификације 414 - Социјална давања запосленима; накнаде за 

одвојен живот, смештај постављених и изабраних лица и накнаду за градски и 

приградски превоз у оквиру економске класификације 415 - Накнаде трошкова за 

запослене;  

 Средства за отале расходе опредељују се у оквиру економских 

класифиакција, и то: 421 - Стални трошкови, за услуге комуникације, осигурања 

возила и запослених, 422 - Трошкови путовања, за трошкове службених путовања у 

земљи и иностранство, трошкове превоза у оквиру редовног рада, као и трошкове 

смештаја, 423 - Услуге по уговору, за потребе ангажовања преводилаца, услуге 

клипинга, израде и куповине програма, трошкове репрезентације и угоститељске 

услуге, 425 - Текуће поправке и одржавање, за одржавање службених возила и 

административне опреме,  426 - Материјал, за набавку горива за службена возила, 

канцеларијски материјал, као и материјал за образовање и усавршавање запослених 

и 512 - Машине и опрема, за канцеларијску, рачунарску, комуникациону и 

електронску опрему. 

 

 

 

 

 



448 

 

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.  

 Законом о јавном тужилаштву, Тужилаштво за ратне злочине је 

тужилаштво посебне надлежности и основано је за територију Републике Србије са 

седиштем у Београду.  

 Тужилаштво за ратне злочине је надлежно за поступање у 

предметима кривичног гоњења за тешка кршења међународног хуманитарног права 

извршена на територији бивше Југославије од 1. јануaра 1991. године која су 

наведена у Статуту Међународног кривичног суда за бившу Југославију као и за 

кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела, ако је извршено у 

вези са напред наведеним кривичним делима. 

 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 поступање по предметима 

уступљеним од стране Међународног кривичног трибунала у Хагу. 

 Поред средстава за плате и доприносе запосленима, у 2012. години 

опредељују се и средства за остале расходе за запослене, као и за расходе за текуће 

издатке и основна средства, у оквиру следећих економских класификација, и то:  

 421 - Стални трошкови, за покриће трошкова платног промета, 

мобилних телефона, интернета, осигурања запослених, ПТТ услуга и достава 

поште и закуп административне опреме;  

 422 - Трошкови путовања, за трошкове путовања у Хаг, као и због 

путовања у региону, ради узимања изјава од лица у кривичним поступцима. Сврха 

ових путовања је размена података, документације и сазнања између Међународног 

кривичног трибунала у Хагу и овог Тужилаштва. Често се указује потреба за 

извођењем одређених истражних радњи, према лицима која се налазе у притвору од 

стране МКТЈ у Хагу. 

 423 - Услуге по уговору, за покриће трошкова услуга превођења на 

немачки и албански језик, компјутерске услуге, трошкове котизација за стручна 

саветовања за запослене, издатке за стручно образовање запослених, издатке за 

стручне испите и остале стручне услуге, ангажовање стручних лица, чија знања 

доприносе расветљавању ратних злочина, услуге везане за одржавање програма 

којима се Тужилаштво служи (нпр. послови писарнице се евидентирају преко 

компјутерског софтвера, у електронској форми, као и одржавање бившег Комитета 

за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности и 

међународног права, који је Одлуком Министарства правде у фебруару 2009. 

године предат у надлежност Тужилаштва за ратне злочине, угоститељске услуге, 

трошкове репрезентације и др; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, за поправку и одржавање 

службених аутомобила и поправку и одржавање рачунарске опреме;  

 426 - Материјал, за набавку канцеларијског материјала, стручне 

литературе за потребе и образовање запослених, као и за набавку горива за 

аутомобиле; 
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 482 - Порези, обавезне таксе и казне, за регистрацију службених 

возила; 

 512 - Машине и опрема, за замену постојеће и набавку нове опреме. 

 Део средстава за фианснирање делатности Тужилаштва за ратне 

злочине опредељује се и из сопствених прихода. 

 

 

ГЛАВА 8.3 - ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 

 

 Законом о јавном тужилаштву основано је Тужилаштво за 

организовани криминал. 

 Тужилаштво за организовани криминал оснива се за територију 

Републике Србије. 

 Ово тужилаштво може имати одељења ван свог седишта у складу са 

посебним законом. Тужилац за организовани криминал поступа пред надлежним 

судовима у првом  и другом степену и врши друге послове у складу са законом.   

 У буџету Републике Србије опредељују се средства осим за плате и 

доприносе запослених и за остале текуће расходе и расходе за запослене, у оквиру 

економских класификација, и то: 

 413 - Накнаде у натури, за трошкове превоза запослених; 

 414 - Социјална давања запосленима, за исплату накнада за време 

одсуствовања са посла, отпремнине и помоћ, за исплате породиљског одсуства и 

боловања преко 30 дана; 

 415 - Накнада трошкова за запослене, за смештај и одвојен живот, као 

и за плаћање превоза за запослене; 

 421 - Стални трошкови, за комуналне услуге, услуге чишћења 

просторија, трошкови комуникационих услуга и осигурање возила; 

 423 - Услуге по уговору,  за административне услуге, услуге 

превођења, компјутерске услуге, плаћања за објављивање тендера и 

информативних огласа, услуге информисања, услуге за угоститељство и 

домаћинство и остале опште услуге; 

 426 - Материјал, за административни материјал, материјал за 

образовање и усавршавање запослених и материјал за саобраћај; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, за одржавање канцеларија и 

опреме, опреме за саобраћај, рачунарске и остале опреме; 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне, за регистрацију службених 

возила; 

 512 - Машине и опрема, за набавку административне, рачунарске, 

комуникационе и остале опреме. 

 

 

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.  
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 Апелациона јавна тужилаштва оснивају се за подручје Апелациног 

суда и 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 запоселне и за остале текуће расходе и расходе за запослене, у оквиру 

економских класификација, и то:  

 421 - Сталне трошкове, за трошкове енергетских и комуналних 

услуга, услуга комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме и 

осталих трошкова неопходних за функционисање овог тужилаштва; 

 422 - Трошкове путовања, за трошкове службених путовања у земљи 

и иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада; 

 423 - Услуге по уговору, за административне услуге, компјутерске 

услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, саветовања јавних тужилаца, 

услуге информисања и стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, 

услуге репрезентације; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, за текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме; 

 426 - Материјал, за административни материјал, материјал за 

образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за 

домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене; 

 482 - Порезе обавезне таксе и казне, за регистрацију возила и 

обавезне таксе. 

 

 

ГЛАВА 8.5 - ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 

 

 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. 
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 У буџету Републике Србије опредељују се средства осим за расходе 

за запослене и за остале текуће расходе, у оквиру економских класификација:  

 421 - Стални трошкови, за трошкове енргетских услуга, комуналних 

услуга, услуге комуникација, трошкове осигурања, и остале трошкове неопходне за 

функционисање органа; 

 422 - Трошкови путовања, за трошкове службених путовања у земљи 

и иностранству и трошкове путовања у оквиру редовног рада;  

 423 - Услуге по уговору, за административне услуге, компјутерске 

услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, саветовање јавних тужилаца, 

услуге информисања и стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, 

услуге репрезентације;  

 425 - Текуће поправке и одржавање, за текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме;  

 426 - Материјал, за административни материјал, материјал за 

образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за 

домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене; 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне, 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.  

 У буџету Републике Србије опредељују се средства, осим за расходе 

за запослене и за остале текуће расходе, у оквиру економских класификација, и то 

за:  

 421 - Сталне трошкове, за трошкове услуга комуникације, енергетске 

услуге, трошкове осигурања и остале трошкове; 

 422 - Трошкове путовања, за трошкове службених путовања у земљи 

и иностранству и за трошкове превоза у оквиру редовног рада; 

 423 - Услуге по уговору, за административне услуге, услуге 

образовања и усавршавање запослених, саветовања тужилаца, услуге 

информисања, стручне и друге услуге;  

 425 - Текуће поправке и одржавање, за текуће поправке и одржавање 

зграда и опреме; 
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 426 - Материјал, за набавку материјала за саобраћај, материјала за 

посебне намене, административног материјала, као и материјала за образовање и 

усавршавање запослених; 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне, за регистрацију службених 

возила, порезе и обавезне таксе. 

 

 

РАЗДЕО 9 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 

 Законом о јавном правобранилаштву, утврђено 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 чије се 

финансирање обезбеђује у буџету 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. 

 Такође, опредељују се и средства за услуге по уговору (економска 

класификација 423), која се првенствено односе на трошкове заступања Републике 

Србије у међународним арбитражама које се воде пред међународним судовима, 

као и на трошкове вештачења. 

 У оквиру економске класификације 426 - Материјал, опредељују се 

средства за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе за потребе 

запослених у седишту и по одељењима, као и за трошкове бензина и осталог 

материјала за 6 службених возила, а у оквиру економске класификације 512 - 

Машине и опрема, опредељују се средства за набавку канцеларијске и рачунарске 

опреме. 

 

 

РАЗДЕО 10 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

 

 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 
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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 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. 

 Средства овог буџетског корисника планирана су у складу са 

надлежношћу, правима и овлашћењима Заштитника грађана и у циљу њиховог 

законитог, ефикасног и економичног извршавања, имајући у виду досадашња 

искуства покрајинског и локалних заштитника у Србији, као и у складу са 

искуствима заштитника грађана у упоредним системима. 

  Заштитник грађана има прва отворена деташирана одељења Стручне 

службе у виду канцеларија у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

 Финансијски план Заштитника грађана за 2012. годину обухвата и 

функцију и надлежности које је добио након ступања на снагу Закона о допуни 

Закона о ратификацији опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других 

сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, којим је у члану 2а 

одређен Заштитник грађана да обавља послове Националног механизма за 

превенцију тортуре. Након одређивања наведене надлежности утврђено је да је за 

спровођење овог закона, почев од 01.10.2011. године потребно повећање буџета 

Заштитника грађана и то како би се омогућило повећање броја извршилаца за 

обављање послова Националног механизма за превенцију тортуре и друга 

неопходна средства за њихов рад. 

  У реализацији мера неопходних за остваривање приоритета – 

Приоритет 3. Транспаретно и одговорно функционисање државне управе у складу 

са Међусекторским програмским документом «Потребе Републике Србије за 

међународном помоћи у периоду 2011-2013. године« који дефинише приступ Владе 

Републике Србије вишегодишњем програмирању међународне развојне помоћи, 

координисању активности и механизмима сарадње донатора, као и 

приоритизовању мера у релевантним секторима, као једна од четири одговорне 
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институције у области реформе државне управе одређен је Омбудсман – Заштитник 

грађана. 

 За обављање стручних и административних послова из надлежности 

Заштитника грађана образују се следеће основне унутрашње јединице: 

1.  Сектор за поступање по притужбама, 

2.  Сектор за унапређење људских и мањинских слобода и права 

3.  Сектор за опште послове.  

4.  Кабинет Заштитника грађана 

 У оквиру текућих издатака, поред средстава за плате и социјалне 

доприносе на терет послодавца, обезбеђују се и средства у оквиру следећих 

економских класификација, и то: 

  421 - Стални трошкови - трошкови накнаде за градско грађевинско 

земљиште, трошкове фиксне телефоније, трошкови осигурања запослених, 

имовине и опреме, трошкови поштанских услуга, трошкови мобилне телефоније и 

интернета, закуп простора и опреме за потребе одржавања стручних скупова, 

саветовања, презентација, средства за енергетске и комуналне трошкове и то за 

канцеларије Заштитника грађана у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа;  

  422 - Трошкови путовања - службена путовања заштитника грађана и 

његових заменика, односно запослених у стручној служби, а у складу са потребама 

посла, односно остваривања права и надлежности предвиђених Законом, а имајући 

у виду територијалну надлежности и то за непосредну редовну и ванредну 

контролу рада органа управе, као и у хитним случајевима по службеној дужности 

или на захтев странака, службена путовања на годишње конференције организација 

чији је Заштитник грађана члан, на међународне скупове по темама и поводима у 

вези са специјалистичким областима из надлежности Заштитника грађана. Такође, 

и у свим случајевима путовања поводом стручног усавршавања запослених, а који 

нису плаћени од стране организатора. Обезбеђују се и додатна средства услед 

могућности јављања непланираних, а за ову институцију и државу битних догађаја 

на којима је нужно присуство представника овог органа; 

 423 - Услуге по уговору - средства се планирају за потребе услуга 

превођења аката, материјала, интернет презентације и др. на најмање један светски 

језик и језике националних мањина у Србији, симултано и консекутивно превођење 

на скуповима и састанцима, за потребе стручног усавршавања и образовања 

запослених у складу са обавезом сталног стручног оспособљавања и праћења 

промена у раду државне управе, односно захтевима начела законитости, 

ефикасности и економичности, израда промотивног материјала, брошура и др, 

услуге израде софтвера, одржавања рачунара и софтвера, објављивање свих 

саопштења, препорука и мишљења који су предвиђени Законом о заштитнику 

грађана, као акти Заштитника, а ради упознавања јавности са њиховом садржином, 

публиковање аката Заштитника грађана, стручне услуге, односно накнаде за услуге 

експерата и експертских тимова, како за обављање делатности, тако и у раду на 

стручном образовању и усавршавању државних службеника, графичке услуге за 

обликовање промотивног и штампаног материјала, угоститељске услуге и 

репрезентацију, накнаде трећим лицима која нису запослени у стручној служби, а 

по другом правном основу обављају послове за потребе Заштитника грађана, 

дневнице, путни трошкови и др. за њихове потребе, средства за будућу улогу 
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координатора Мреже омбудсмана за децу, услуге физичко-техничког обезбеђења 

објекта у коме се налази седиште органа и стручне службе; 

 425 - Текуће поправке и одржавање - средства се планирају за 

потребе текућег одржавања објекта и опреме нарочито за отклањање кварова и 

редовног сервисирања инсталација и опреме и омогућавања њеног несметаног 

функционисања; 

 426 - Материјал - средства се планирају за набавку материјала  за 

редован рад, посебно имајући у виду број предмета (преко три хиљаде за годину 

дана), опрему за архивирање и чување документације, гориво и мазива за возила 

стручне службе, набавку резервних делова и алата за одржавање возила, набавку 

материјала за стручно и друго образовање запослених, материјал за одржавање 

хигијене у канцеларијама стручне службе у општинама Прешево, Бујановац и 

Медвеђа; 

  462 - Дотације међународним организацијама - средства се планирају 

за редовне чланарине међународним организацијама чији је Заштитник грађана 

пуноправни члан; 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне - средства се планирају за, 

потребе плаћања такси и пореза нарочито за потребе регистрације моторних 

возила, таксе за коришћење услуга градских комуналних служби и услуга градских 

комуналних предузећа; 

 512 - Машине и опрема - планирају се средства за набавку два 

службена аутомобила средње класе за потребе службених путовања заменика 

Заштитника грађана и државних службеника приликом контрола, надзора и 

реализације пројеката на целој територији Републике, као за свакодневне курирско 

доставне послове, набавка рачунарске и комуникационе опреме: деск рачунара, 

преносних рачунара за потребе службеника стручне службе за рад ван седишта 

приликом вршења контрола и надзора, веб камера, штампача, скенера, факс и 

копир апарата, фиксних телефонских апарата, као и намештаја. 

 

 

РАЗДЕО 11 - ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  

 

 Законом о Државној ревизорској институцији основана је Државна 

ревизорска институција, као највиши државни орган ревизије јавних средстава у 

Републици Србији. За свој рад одговара Народној скупштини.  

 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.  
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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.  

 У структури опредељених средстава за 2012. 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 планирани су за 206 запослених, од чега за 

5 изабраних и 7 именованих функционера, 44 државна ревизора, 143 државна 

службеника и 7 намештеника. Расходи су планирани на основу броја лица 

запослених у моменту израде Финансијског плана и на основу броја извршилаца 

према планираној систематизацији радних места и усвојеној динамици 

запошљавања у току 2012. и 2013. године.   

  На економској класификацији 421 - Стални трошкови – 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 - Трошкови путовања - 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, као и мреже земаља кандидата и потенцијалних кандидата за 

придруживање Европској унији, као и трошкови у оквиру редовног рада.  

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору – планирани 

су расходи за административне, компјутерске, услуге образовања и усавршавања 

запослених, услуге информисања 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,  
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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 као и разна оглашавања у медијима. 

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге - 

средства су планирана ради организације редовних и повремених конференција, 

семинара, округлих столова и сл. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање - 

средства су планирана за редовно одржавање и поправку инсталације, текуће 

одржавање опреме као и одржавање и функционисање информационе 

инфраструктуре. 

 На економској класификацији 426 - Материјал - расходи на име 

материјала за вршење основне делатности Институције планирани су за набавку 

првенствено канцеларијског материјала за рад ревизорских и пратећих служби 

(папир, тонери и др.), као и набавку осталог административног материјала, 

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. 

 Економска класификација 462 - Дотације међународним 

организацијама - ови расходи се односе се на годишње чланарине за INTOSAI и 

EUROSAI чија је Институција чланица. 

 Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе и казне - у 

оквиру ове класификације трошкова само је отворена апропријација за трошкове 

који евентуално могу да настану. 

 Економска класификација 512 - Машине и опрема - у оквиру ових 

средстава планирани су издаци набавке канцеларијске опреме, рачунарско-

информационе опреме (рачунари, лап топови, штампачи, скенери, модеми), 

набавку оперативних система за рачунаре, и друге опреме за обезбеђење података у 

складу са међународним стандардима. У оквиру телекомуникационе опреме 

планирана је набавка фиксних и мобилних телефона и факсова. Такође, планирана 

је и набавка клима уређаја, апарата за фотокопирање, машина за уништавање 

поверљивог материјала, архивске полице. На овој позицији планирана су и 

средства за куповину 4 путничка службена аутомобила средње класе за потребе 

рада на терену ревизорских тимова и једно возило за потребе Институције. 

Планирана је и набавка и уградња сигурносне опреме ради заштите приступа 

заштићеним просторијама, као и опрему за противпровални и видео надзор. 

 Економска класификација 513 - Остале некретнине и опрема - ови 

издаци односе се на набавку сигурносних каса за потребе обезбеђења поверљивих 

података и  извештаја. 

 Економска класификација 515 – Нематеријална имовина - у оквиру 

издатака за нематеријалну имовину планирана је набавка софтвера за примену 
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методолошких упутстава за извођење ревизије код корисника јавних средстава, као 

и лиценци за софтвере, рачунарске програме за потребе информационе технологије 

у оквиру Институције, са пројектном документацијом. 

 

 

РАЗДЕО 12 - 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 - провера макроекономских и фискалних претпоставки 

коришћених за израду фискалне стратегије Владе, даје оцену мера фискалне 

политике које предлаже Влада, процењује фискалне ризике и вероватноћу 

испуњења фискалних циљева Владе, процењује у којој мери Влада поштује 

фискална правила која је утврдила, припрема мишљење Народној скупштини на 

нацрт Извештаја о фискалној стратегији, доставља анализу о ревидираном 

Извештају о фискалној стратегији Владе за одговарајућу фискалну годину и 

предлог Закона о буџету Републике Србије, такође припрема Народној скупштини 

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 – Стални трошкови, 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. 

 На економској класификацији 422 – Службена путовања, планирана 

су  средства за око 10 путовања у иностранство у трајању 4 до 5 дана просечно по 

једном запосленом, путовања у земљи, и то за дневнице, превоз и смештај. 

 На економској класификацији 423 – Услуге по уговору, 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.  

 Такође, планирана су и додатна средства за одржавање Конференције 

одрживости фискалне политике у условима економске кризе у Европи и Србији 

чију организацију планира Фискални савет. Фискални савет планира да у јесен 

2012. године организује конференцију „Одрживост фискалне политике у 

Републици Србији и Европи“ на којој ће учествовати водећи домаћи и стручњаци 

из иностранства из области фискалне политике. Конференција ће имати за циљ да 

анализира спровођење фискалних правила у Републици Србији у пракси и да 
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упореди резултате спровођења правила о фискалној одговорности у Србији са 

ефектима фискалних правила у другим државама региона, Европе и изабраних 

држава изван Европе. Сумирајући домаћа и искуства других држава, конференција 

има за циљ да идентификује будуће правце деловања у циљу успостављања 

одрживе фискалне политике у Републици Србији, нарочито имајући у виду 

дужничку кризу у државама Европске Уније, као и чињеницу да се јавни дуг 

Републике Србије приближио граници одрживости и законски дефинисаном 

максимуму. 

 Планирана су средства и за истраживања релевантних институција 

која су потребна за израду анализа Фискалног савета, као и за ангажовање 

стручњака из земље и иностранства.  

 На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање, 

планирана су средства за поправку опреме (рачунари и штампачи). 

 На економској класификацији 426 – Материјал, планирана су 

средства за стручне публикације и часописе за редован рад запослених и за 

канцеларијски материјал. 

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема, планирана су 

средства за рачунаре и штампаче за запослене. 

 На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина, 

планирана су средства за набавку софтвера који су неопходни за рад (програмски 

пакет EViews).  

 Програмски пакет EViews ће бити коришћен за неопходна 

емпиријска истраживања Фискалног савета, применом статистичких метода на 

податке који су потребни за анализу фискалне политике, као што су: 

- анализа прихода, расхода, дефицита и дуга Републике Србије, Аутономне 

покрајине Војводине, града Београда, општина и градова; 

- анализа тренутног и предвиђање будућег кретања временских серија 

макроекономских агрегата (БДП-а, јавних прихода, расхода и дуга, као и 

њихових дезагрегираних компоненти); 

- оцена потенцијалне стопе раста БДП-а (обавеза Фискалног савета, у складу 

са Законом о буџетском систему); 

- десезонирање података временских серија (БДП-а, увоза, пореских прихода 

и др.) употребом алгоритама за сезонско прилагођавање, садржаних у 

програмском пакету EViews (X11, X12-ARIMA и/или Tramo/Seats); 

- остале анализе података временских серија (одређивање трендова и циклуса 

употребом HP филтера, тест јединичног корена, коинтеграција и др.); 

- стандардизована графичка презентација добијених резултата. 

 

 

РАЗДЕО 13 - МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

 

Министарство спољних послова обавља послове државне управе који 

се односе на: спољну политику и одржавање односа Републике Србије с другим 

државама, међународним организацијама и институцијама; праћење међународних 
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односа и билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; учествовање у 

закључивању, ратификовању и примени међународних уговора, према закону којим 

се уређује закључивање међународних уговора и према делокругу министарстава 

који је одређен законом; на заштиту права и интереса Републике Србије и њених 

држављана и правних лица у иностранству; обавештавање стране јавности о 

политици Републике Србије; информисање исељеника, лица српског порекла и 

држављана Републике Србије у иностранству о политици Републике Србије; 

праћење делатности страних средстава јавног информисања која се односи на 

Републику Србију; на припрему учешћа представника Републике Србије на 

међународним конференцијама или преговорима за закључивање међународних 

уговора; на послове везане за акредитоване званичне представнике држава и 

међународних организација; прикупљање, чување и објављивање документације о 

спољној политици Републике Србије, као и на друге послове који су одређени 

законом којим се уређују инострани послови и другим законима. 

Министарство своје надлежности обавља преко службе у земљи и 

преко дипломатско-конзуларних претставништава (ДКП) у иностранству.   

За функције Mинистарства у земљи опредељена су средства, и то за: 

Сталнe трошковe - економска класификација - 421 - у оквиру ове 

класификације финансирају се следећи расходи: банкарске услуге и трошкови 

платног промета, комуналне услуге, енергетске услуге, услуге комуникација, 

трошкови осигурања имовине, опреме и запослених и закуп имовине и опреме.  

Имајући у виду функционисање и организацију Министарства 

спољних послова (постојање екстериторијалних организационих јединица – 

дипломатско-конзуларна представништва) значајан део трошкова односи се на 

банкарске услуге (провизије Народне банке Србије) и услуге комуникација, које се 

врше за потребе не само овог Министарства, већ и Владе и других министарстава. 

Трошкове путовања - економска класификација 422 - ова средства се 

односе на исплате трошкова путовања у земљи и иностранству, који садрже 

трошкове дневница, превоза и смештаја, као и средства намењена за трошкове 

премештаја и селидби запослених у иностранство - превоз запослених, превоз и 

осигурање селидбених ствари. 

Из ових средстава се подмирују и трошкови за обављање редовних 

послова Министарства, који се односе на одржавање и унапређење билатералне и 

мултилатералне сарадње, учешће на конференцијама, семинарима и присуствовање 

годишњим скупштинама међународних организација чији је члан Република 

Србија.  

Услуге по уговору - економска класификација 423 - ова 

класификација се односи на плаћања административних, компјутерских и стручних 

услуга, услуга информисања, образовања и усавршавања запослених и осталих 

услуга, трошкова репрезентације и др.  

Значајан део средстава односи се на трошкове Дипломатског 

протокола (дочек страних делегација које бораве у посети Републици Србији, 

трошкови њиховог смештаја, трошкови угоститељских услуга, итд), као и на 

активности Дипломатске академије (организација предавања и трошкови хонорара 

за предаваче). 
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Од 1. јануара 2012. године Република Србија преузима председавање 

Организацијом за црноморску економску сарадњу (БСЕЦ), у оквиру кога је 

предвиђено одржавање Самита. Такође, у Београду се одржава Регонална 

конференција алијансе цивилизација за Југоисточну Европу. У оквиру ових 

активности планиран је велики број редовних састанака на нивоу председника 

држава и влада, министара спољних послова, других ресорних министара, 

политичких директора и националних координатора (трошкови смештаја, закупа 

објеката, репрезентација, итд).  

Са економске класификације 423 у Министарству спољних послова 

врши се и исплата накнада за ангажовање лица по уговорима о привременим и 

повременим пословима, уговорима о ауторском раду, уговорима о делу и друге 

исплате по основу уговора који не подразумевају заснивање радног односа. 

Специјализоване услуге - економска класификација 424 - 

Министарство, у оквиру редовних дипломатских активности, делује и у области 

културне дипломатије. У том контексту, Министарство је суорганизатор културних 

манифестација од изузетног значаја за међународни положај Републике Србије - 

што подразумева трошкове организације истих. Поред наведеног, суфинансирају се 

и активности културно-информативних центара Републике Србије (постављање 

изложби, слање филмова, књига, видео касета, ангажовање уметника, културних и 

јавних радника). 

Текуће поправке и одржавање - економска класификација 425 - 

наведени износ се планира за текуће одржавање зграде Министарства и одржавање 

опреме и возног парка.  

Материјал - економска класификација 426, - планирана су средства за 

финансирање трошкова административног материјала и стручне литературе, 

материјала за саобраћај и хигијену, потрошног материјала и резервних делова, 

инвентара и осталог материјала за посебне намене - пасоша, путних листова и виза 

налепница. 

Дотације међународним организацијама - економска класификација 

462, представљају контрибуције и чланарине Републике Србије великом броју 

међународних организација, које по одлуци Владе плаћа Министарство спољних 

послова.  

Дотације невладиним организацијама - економска класификација 481 

- предвиђена су средства за финансирање Института за међународну политику и 

привреду, који обавља истраживачке и друге послове за потребе овог 

министарства.  

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом – економска класификација 482 – планирани износ односи  се на обавезне 

таксе приликом регистрације возила. 

Новчане казне и пенали по решењу судова – економска 

класификација 483 – планирани износ обухвата средства за измерење обавеза по 

основу решења судова за накнаду штете за изгубљену зараду запослених, трошкове 

камата и судских трошкова. 

 Зграде и грађевински објекти - економска класификација 511 - 

планирана средства односе се на објекат Министарства спољних послова у улици 
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Кнеза Милоша бр. 24-26 који је изграђен 1926 - 1929. године, као капиталан објекат 

и има статус културног добра. 

 За 2012. годину планирана су средства за неопходне радове 

реновирања унутрашњег простора зграде површине од 2.370 м² . Планирано је да се 

изврши санација и реновирање дела сутурена, дела приземља и делова првог, 

четвртог и петог спрата, што обухвата грађевинско–занатске и инсталационе 

радове. 

 Планира се и проширење видео надзора на целокупан објекат, 

увођење картичног система за запослене и за дирекцију НАТО, аутоматизација 

рампе за прилаз гаражи, пуштање у рад система дојаве пожара планирана је 

набавка додатног генератора снаге 300 киловата, чиме би се омогућило резервно 

напајање зграде. 

 Машине и опрема - економска класификација 512 – средства су 

првенствено планирана за куповину возила, као и за набавку биротехничке опреме, 

опреме за јавну безбедност, клима уређаја и др. 

 Нематеријална имовина - економска класификацији 515 – средства су 

планирана за инсталацију софтвера за евидентирање конзуларно-правних радњи и 

наплате такси и посебних трошкова, лиценцирање новог Микрософт оперативног 

система, лиценцирање антивирус софтвера и набавку различитих софтверских 

алата као и проширење библиотечког фонда новим издањима. 

 

 

ГЛАВА 13.1 - ДИПЛОМАТСКО - КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА   

 

 Послове из своје надлежности Министарство обавља и преко 

дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије. Дипломатско-

конзуларна представништва у иностранству су саставни део Министарства 

(екстериторијалне организационе јединице). Дипломатска представништва РС у 

иностранству су амбасаде и сталне мисије РС при међународним организацијама. 

Конзуларна представништва РС у иностранству су генерални конзулати, конзулати 

и конзуларне агенције. Одлуку о отварању, привременом затварању или затварању 

дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије доноси Влада.  

 Од текућих расхода, опредељена средства, по ближим наменама, 

распоређена су за следеће апропријације економске класификације: 

 Стални трошкови - економска класификација 421 - оквиру ове 

класификације финансирају се следећи расходи: закупи пословног (амбасаде и 

генерални конзулати) и стамбеног (резиденције) простора ; трошкови осигурања – 

зграда амбасада, конзулата, резиденција и инвентара; закупи опреме; трошкови 

платног промета; банкарске услуге; комуналне услуге – грејање и вода у 

амбасадама, конзулатима и резиденцијама; енергетске услуге; услуге комуникација 

(телефони у амбасадама и конзулатима и претплате у резиденцијама, телекс, 

експедиција поште, превоз дипломатске поште и вализе, интернет и сл.) итд. 

 Ниво наведених трошкова које ДКП плаћају у иностранству из 

године у годину се повећава у страним валутама, као последица пораста трошкова 

живота (у европским земљама 2-3% годишње, а у земљама Африке, Јужне 

Америке, Азије 10-13% годишње). 
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 Трошкови путовања - економска класификација 422 - односе се на 

службена путовања унутар земље службовања, као и службена путовања у 

Републику Србију и у стране земље по одобрењу Министарства и остале трошкове 

транспорта - селидбе радника ДКП у земље службовања, трошкове селидбе 

радника ДКП из земље службовања у РС и остале трошкове транспорта.  

 Услуге по уговору - економска класификација 423 – на овој  

економској класификацији се планирају средства за ангажовање локалне радне 

снаге, за обављање помоћних послова у ДКП (чистачице, возачи, административни 

и коресподентски послови, баштовани, помоћни послови у конзуларној служби 

итд.). Оправданост овог издатка се огледа у томе што је потребно издвојити далеко 

мање средстава него кад би се ангажовала лица у сталном радном односу из земље, 

која захтевају ангажовање већих трошкова везано за плате, селидбе, станарине, 

расходи за образовање деце и сл. 

            На овој класификацији такође се планирају и средства за трошкове 

информисања, стручних услуга, репрезентације (свечани ручкови, вечере, коктели, 

и др.), изложби, културних сусрета, конференција за штампу, стручних услуга – 

адвокатске услуге и др. 

             Средства са ове позиције предвиђена су на основу програма и 

активности МСП у 2012. години, а односе се на интензивирање – дипломатске и 

информативно-пропагандне активности у иностранству. Програм предвиђа 

стварање услова за правилно информисање иностране јавности, о актуелним 

збивањима у РС и јачање утицаја РС на међународном плану. 

На економској класификацији 424 - специјализоване услуге 

обезбеђују се средства за покривање трошкова који произилазе из рада са нашим 

исељеништвом, репатријације и штампање посебних образаца. 

 Текуће поправке и одржавање - економска класификација 425 – 

средства са ове економске класификације се користе за плаћање трошкова кречења 

зграда и објеката, замену подова, застарелих инсталација; поправку и одржавање 

опреме и инвентара у амбасадама, конзулатима и резиденцијама, одржавања возног 

парка, и сл. 

 РС користи у иностранству 188 непокретности у власништву и 

закупу, од којих се већина користи као пословни и стамбени простор, а мањи део 

чине грађевинска земљишта. Највећи број објеката се налази у лошем стању, са 

дотрајалим кровним покривачима и застарелим грејним и електро инсталацијама и 

дерутним фасадама, што захтева хитно предузимање неопходних мера на санацији 

ради заштите имовине од даљег пропадања.  

               Услед неизвесности имовинско-правног статуса објеката ДКП који су 

власништво бивше СФРЈ, последњих 20 и више година нису вршена капитална 

улагања и инвестиције у објекте, а и текуће одржавање сведено је само на 

најнужније радове и хитне интервенције. Скоро сви објекти налазе се у изузетно 

лошем стању, због чега долази и до интервенција локалних органа са захтевом да 

се зграде и земљиште доведу у ред у грађевинском и хигијенско-естетском смислу. 

 Трошкови материјала - економска класификација 426 – средства ове 

економске класификације обухватају трошкове набавке: административног 

материјала (канцеларијски материјал, папир, тонер, рачунарски материјал, дискете, 

материјал за фотокопирање), материјала за образовање и усавршавање запослених 
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(набавка штампе, публикација, часописа, издавање билтена, прерада видео трака и 

др.), материјала за саобраћај (гориво, мазива, резервни делови и гуме за 

аутомобиле), материјала за одржавање чистоће амбасада, конзулата и резиденција 

итд. 

             Зграде и грађевински објекти - економска класификација 511 - 

Република Србија за потребе својих ДКП у иностранству сада користи 188 

непокретности, од којих су 92 у закупу (18 су у власништву Србије - 9 зграда, 8 

станова и 1 плац), а 78 (од 188) непокретности су власништво бивше СФРЈ (72 

зграде и 6 станова) и предмет су Споразума о питањима сукцесије (Анекс Б). Сви 

објекати се налазе у веома лошем стању, са дотрајалим кровним покривачима, 

застарелим и дотрајалим инсталацијама, запуштеним фасадама, што подразумева 

предузимање неопходних мера на њиховој санацији ради заштите од даљег 

пропадања. 

 Машине и опрема - економска класификација 512 - средства на овој 

економској класификацији планирана су за набавку возила, биротехничке опреме, 

рачунара и канцеларијског намештаја и друге опреме. 

 Нематеријална имовина - економска класификација 515 - средства на 

овој економској класификацији планирана су за годишње лиценцирање е-mail 

сервера и софтвера за управљање рачунарском мрежом, као и за набавку осталих 

неопходних рачунарских програма. 

 Такође, у 2012. години је планирано и отварање новог дипломатско-

конзуларног представништва – ГК Мостар, за шта су обезбеђена додатна средства. 

 
 

РАЗДЕО 14 - 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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У оквиру раздела Министарства одбране, као органи управе у саставу 

Министарства, основани су Инспекторат одбране, Војнобезбедносна агенција и 

Војнообавештајна агенција.  

Инспекторат одбране, као орган управе у саставу Министарства 

одбране, обавља инспекцијске послове који се односе на: усклађивање припрема за 

одбрану; спровођење одлука и аката председника Републике и Владе, остваривање 

и усклађивање организације веза, као и друге послове одређене законом. 

Војна служба безбедности и војно-обавештајна служба, као органи 

управе у саставу Министарства одбране, обављају послове безбедности значајне за 

одбрану који су одређени законом којим се уређују службе безбедности и другим 

законима. 

 У структури предложених средстава на функцији 210 – Војна 

одбрана - Министарства одбране, највећи део односи се на расходе за запослене; 

плате, 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.).  

   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. 

 Средстава за трошкове материјала (економска класификација 426), 

односе се на набавку административног материјала (канцеларијског потрошног 

материјала, набавку униформи и радно-заштитне одеће и обуће, замена дотрајале 

униформе извођачима обуке и другим професионалним војницима; обезбеђење 

униформи за резервни састав и за припаднике специјалних јединица Војске, 

преозначавање службене и војничке одеће), материјала за пољопривреду ( набавке 

хране за редовну исхрану животиња, набавке вештачких ђубрива, семена и 

заштитних средстава за производњу на војним економијама), материјала за 

саобраћај, материјал за образовање и усавршавање запослених, стручног 

материјала и часописа, набавку лекова, хемијских средстава за специјалне намене и 

слично. 

 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422) 

планирана су за трошкове службених путовања у земљи (трупна и друга путовања).  

 Службена путовања у земљи планирана су у вези са извршавањем 

функционалних задатака команди,  јединица и органа, упућивањем кандидата у војне 

школе, обуком и школовањем, техничким, интендантским, санитетским и 

ветеринарским обезбеђењем и другим задацима јединица и установа Војске. Такође, 

средства су планирана за накнаду за уништавање убојних средстава, за службу на 

бродовима речних јединица и на посебним војним објектима, као и за време 

извршавања посебних задатака у Копненој зони безбедности.  

 За трошкови службених путовања у иностранство планирана су 

средства за извршење задатака по програму међународне војне сарадње, 
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војноекономске и научно-техничке сарадње, за активности припреме, обуке и 

учешћа у мировним мисијама, војне вежбе, реализацију посета високог нивоа, 

посета радних тимова и експертских група, активности по потписаним 

међународним споразумима контроле и редукције наоружања и из области војно-

економске сарадње. 

  За трошкове путовања у оквиру редовног рада планирана су средства 

за трошкове превоза у градском саобраћају за обављање службених задатака и 

дневница. Такође, средства су планирана и за накнаде за превоз код коришћења 

одсуства за опоравак, одсуства ради обиласка породице по основу одвојеног 

живота због премештаја у друго место службовања и сл и остали  трошкови 

транспорта за ангажовање возила правних и физичких лица ван Војске, с обзиром 

да Војска не располаже потребним транспортним капацитетима за већа превожења 

опасних материја, специјалних терета и људства.  

 Средства за текуће поправке и одржавање (економска класификација 

425), планирана су за одржавање објеката за становање војника, административних 

зграда, објеката за обуку и наставу; санитетских и ветеринарских објеката; објеката 

за заједничке потребе; водоводних објеката, објеката за ватрено дејство и других 

објеката. У оквиру текућих поправки и одржавања објеката садржане су и потребе 

хитних интервенција и ванредних задатака у случају хаварија система, оштећења 

објеката и слично. За текуће поправке и одржавање опреме планирана су средства 

за расходе основног и техничког одржавања, средњег ремонта средстава НВО, 

одржавања средстава опште намене и набавке резервних делова, пнеуматика и 

акумулатора.  

 Средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 

(економска класификација 464), планирана су за исплату накнаде дела трошкова за 

становање корисника војних пензија. 

  Средства за услуге по уговору (економска класификација 423), 

планирана су за аминистративне услуге (услуге превођења, лекторисања, израде 

војностручне, војнонаучне, наставно-образовне и војнопублицистичке литературе и 

за остале административне услуге), компјутерске услуге (услуге пројектовања 

информационих система и аутоматске обраде података за потребе Министарства и 

Војске), услуге образовања и усавршавања запослених (образовање запослених на 

вишим и високим школама, последипломским студијама, одбрани доктората и 

трошкова за предаваче – наставнике са цивилних факултета на војним академијама, 

новчана примања војника, ученика средњих војних школа и кадета Војне академије 

и накнаде војним обвезницима позваним ради вршења војне обавезе), услуге 

информисања (прибављање дневних листова и часописа, штампање војних листова 

и часописа, услуге информисања јавности, услуге објављивања јавних лицитација и 

медијске услуге, штампање магазина "Одбрана" и "Службеног војног листа", 

трошкове истраживања јавног мњења, штампање билтена и летака о информисању 

јавности о доктринарним документима, приступању Програму Партнерство за мир 

и сл.), стручне услуге (правне и адвокатске услуге, услуге ревизије и трошкова 

вештачења у споровима пред домаћим судовима).  

 Средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета (економска 

класификација 472), планирана су за исплату помоћи породици лицa из 

Министaрствa и пoрoдици прoфeсиoнaлнoг припaдникa Вojскe у случajу бoлeсти 
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тoг лицa или члaнa њeгoвe ужe пoрoдицe, кao и у случajу изузeтнo тeшких 

мaтeриjaлних приликa пoрoдицe тoгa лицa прoузрoкoвaних другим oкoлнoстимa, 

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 по важећим одредбама чл. 231-236. 

Закона о Војсци Србије, Уредбе о остваривању права на једнократну новчану 

помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица, 

за исплату накнада трошкова школовања детета погинулог војног лица, која се 

исплаћује за око 500 корисника – деце која се редовно школују, а чије је родитељ 

погинуо-изгубио живот вршећи војну службу, исплату накнаде дела трошкова 

уређења стана ради предаје и накнаде трошкова приликом пријема у војну службу 

која износи 75% од прописане плате. 
 Средства за специјализоване услуге (економска класификација 424), 

планирана су за, пољопривредне услуге (за здравствену заштиту животиња, 

ветеринарско-санитарну контролу над намирницама животињског порекла и 

плаћање услуга цивилним ветеринарским установама), услуге образовања, културе 

и спорта, медицинске услуге (здравствену заштиту и болничко лечење војника на 

добровољном служењу војног рока, ученика средњих војних школа и кадета Војне 

академије, као и за лекарске прегледе регрута и кандидата за војне школе у 

цивилним здравственим установама), остале специјализоване услуге (за покриће 

дела трошкова који ће настати у оквиру предстојеће реформе и смањења и 

формирања нових јединица на новим локацијама). 

 Средства планирана за накнаду штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа (економска класификација 485), планирана су за 

накнаду штета правним и физичким лицима коју причине припадници Војске у 

вршењу службе у Војсци или у вези са службом. Ради се о материјалним и 

нематеријалним штетама. Такође, средства су планирана и за исплате накнада 

штета и ренти због оштећења организма и инвалидности породицама погинулих и 

рањеним лицима у оружаним сукобима на територији раније СФРЈ, Косова и 

Метохије и приликом бомбардовања СРЈ од НАТО-а у 1999. години, које се врше 

према извршним актима правосудних органа и органа за утврђивање степена 

инвалидности. 

 Средства за дотације невладиним организацијама (економска 

класификација 481), планирана су за за финансирање рада Савеза резервних војних 

старешина Републике Србије. 

 Средства за порезе, обавезне таксе и казне (економска класификација 

482), планирана су за издатке при регистрацији и техничким прегледима возила, за 

судске и административне таксе правосудних органа које се плаћају посебно код 

прибављања документације из јавних земљишних и катастарских књига, као и 

вођења судских спорова код ажурирања стања војног катастра и заштите имовине 

Републике Србије коју користи Војска. 

 Средства за зграде и грађевинске објекте (економска класификација 

511), планирана су за куповину, изградњу и капитално оджавање зграда и објеката. 

 Годишњи планови изградње зграда и објеката и капиталног 

одржавања зграда и објеката сачињени су на основу захтева оперативних команди 

и команди јединица и управа установа непосредно потчињених Генералштабу ВС и 
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представљају објективно сагледавање стања фонда непокретности који користи 

Војска. 

 Средства за зграде машине и опрему (економска класификација 512), 

планирана су за набавку опреме за саобраћaј, административне опреме, медицинске 

и лабораторијске опреме за војно здравствене установе, опреме за војску (набавку 

муниције и МЕС, наоружања и војне опреме, набавка оклопног борбеног возила 

точкаша, набавка средстава телекомуникација и информатике, набавка 

вишенаменског транспортног хеликоптера, набавка опреме за електронска и 

противелектронска дејства и модификација ваздухоплова и ракетних система 

ПВО). 

 Средства на функцији 250 – Одбрана некласификована на другом 

месту, планирана су за финансирање учешћа припадника МО и ВС у 

мултинационалним операцијама. 

 Мултинационалне операције у којима је планирано учешће 

припадника МО и ВС су: 

1) UNOCI (Р. Обала Слоноваче) – војни посматрачи (3 лица), ротација: 12 

месеци; 

2) UNMIL (Р. Либерија) – војни посматрачи (4 лица), ротација: 12 месеци; 

3) UNIFIL (Р. Либан) – штабни официри (12 лица), ЕОД тим (16 лица), 

пешадијска чета (130 лица), национални елемент за подршку – НЕП (10 

лица), ротација: 6 месеци; 

4) UNFICYP (Р. Кипар) – пешадијско одељење (12 лица), пешадијски вод (76 

лица), војни посматрачи (2 лица), и штабни официр (1 лице), ротација: 6 

месеци; 

5) MONUSCO (Д. Р. Конго) – медицински тим за евакуацију ваздушним путем 

-АМЕТ (12 лица), штабни официри (3 лица), ротација: 6 месеци; 

6) UNTSO (Блиски исток) – војни посматрач (1 лице), ротација: 6 месеци; 

7) EUTM (мултинационална војна операција ЕУ за обуку безбедносних снага 

Сомалије у Уганди), санитетски тим (10 лица), ротација: 6 месеци; 

8) EUNAVFOR – ATALANTA (мултинационална војна операција поморских 

снага ЕУ у Сомалији), припадници речних јединица МО и ВС (4 лица), 

ротација: 6 месеци и 

9) Ангажовање капацитета Војске Србије у систему stand by аранжмана УН. 

 Такође, планирана су и средства за наставак реализације Програма 

дугорочног субвенционисаног стамбеног кредитирања професионалних војних 

лица Војске Србије и у 2012. години. 

 

 

РАЗДЕО 15 - МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

 

 Делокруг рада Министарства унутрашњих послова је утврђен 

Законом о министарствима и Законом о полицији.  

 У складу са наведеним законима, ово министарство обавља послове 

државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности 

грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање 

учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање 
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јавног реда и мира; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; 

обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и 

конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, 

регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и 

контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак 

странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других 

опасних материја; заштиту од пожара; држављанство; јединствени матични број 

грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике 

међународне сарадње у области унутрашњих послова; обучавање кадрова; управно 

решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама; као и друге 

послове одређене законом.  

 Нарочито је битно нагласити да је у периоду транзиције земље, 

посебно у области безбедности повећана потреба ангажовања овог ресора, па тиме 

и знатно веће активности у односу на редовне и то скоро свакодневно, имајући у 

виду и повећан степен криминалитета, разне јавне манифестације и скупове који у 

највећем броју случајева, без обзира да ли се ради о јавним манифестацијама или 

синдикалним и другим протестима, обавезно изискују ангажовање потребног броја 

полицијских службеника, материјално - техничких средстава и опреме. 

 Зависно од карактера јавног скупа и његове безбедносне процене 

ангажује се потребан број полицајаца, а висина трошкова се увек утврђује у складу 

са прописима који регулишу ову област (трошкови превоза полицијских 

службеника, опрема, додатно ангажовање возила, аутобуса и других специјалних 

возила, исхране, исплата нередовности у раду и сл.). 

 За спровођење надлежности Министарства унутрашњих послова 

проистекле из законских обавеза, стратегија или стратешки важних пројеката и 

програма неопходна су значајна финансијска средства.  

 У структури предложених средстава за ово министарство, не 

рачунајући расходе за запослене, највећи део чине: трошкови материјала 

(економска класификација 426), који се односе на: административни материјал, где 

су планирана средства за набавку одећне опреме припадника Министарства, а у 

складу са Правилником о униформи и ознакама, комплете униформи за 

новопримљене раднике, делове одећне опреме коју сагласно роковима трајања 

треба обезбедити за униформисане раднике (панталоне, кошуље, ципеле, чарапе, 

кравате, шапке и друго), ХТЗ опрема (радни комбинезони, чизме). У 2012. години 

се сходно Правилнику о униформи и ознакама, стичу услови за обнављање свих 

делова униформе за целокупни састав полицијских службеника опште 

надлежности, као и потреба за обнављањем опреме припадника интервентних 

јединица полиције, интервентних патрола полиције и ангажованих полицијских 

службеника у Копненој зони безбедности. Значајан износ средстава планиран је за 

материјал за саобраћај (ово министарство 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. Средства за 

трошкове материјала за угоститељство и одржавање хигијене, првенствено се 

односи на набавку намирница у сврху обезбеђења исхране на терену, за 

припаднике Министарства, а у складу са прописаним процедурама. Средства 
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опредељена за трошкове материјала за посебне намене, највећим делом односе се 

на набавку потрошног материјала и резервних делова за потребе организационих 

јединица Министарства (пена за гашење пожара, ватрогасна црева, материјал за 

израду фотографија, лабораторијски материјал, оружје, муниција и др.), као и за 

набавку прописаних вредносних образаца и регистарских таблица. 

 Средства планирана за сталне трошкове (економска класификација 

421), односе се на трошкове енергетских услуга (трошкови електричне енергије, 

трошкови грејања), комуналне услуге (накнада за грађевинско земљиште, утрошена 

вода, трошкови изношења смећа), услуге комуникација (ПТТ трошкови, трошкови 

мобилних телефона, трошкови закупа ПТТ линија), трошкови осигурања имовине и 

лица, закуп имовине и опреме.  

 Министарство унутрашњих послова располаже са преко 700 објеката, 

укупне површине око 510.000 м², а поред тога ради несметаног обављања редовне 

делатности министарство користи закупљен простор у око 800 објеката, површине 

од око 60.000 м² за канцеларијски, магацински, радионички и паркинг простор.  

 Средства планирана за текуће поправке и одржавање (економска 

класификација 425), односе се на расходе за текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката (зидарски радови, столарски радови, молерски радови, радови на 

комуникацијским инсталацијама и остале услуге везане за одржавање зграда); и 

текуће поправке и одржавање опреме (превозних средстава, комуникационе и друге 

опреме за редовну делатност). Средства опредељена за набавку резервних делова и 

трошкове одржавања опреме, највећим делом се односе на поправку и одржавање 

опреме за саобраћај, имајући у виду бројност, и врсте возила, године употребе, 

односно специфичност њихове употребе. Ово министарство располаже возним 

парком, у коме је просечна старост возила око 10 година. Интензивна 

експлоатација релативно старог возног парка изискује све већа улагања за поправку 

возила и набавку резервних делова. Коришћење возила у отежаним теренским 

условима, такође значајно утиче на дужину трајања возила и њихову исправност. 

 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422), 

планирана су у складу са Уредбом о накнадама трошкова и отпремнини државних 

службеника и намештеника, а односе се на исплату, трошкова службених путовања 

у земљи, трошкове службених путовања у иностранство и трошкове путовања у 

оквиру редовног рада који се односе на исплату накнаде за отежане услове рада 

радницима у Копненој зони безбедности, и осталих трошкова транспорта.  

 Планирана средства за новчане казне и пенале по решењу судова 

(економска класификација 483), односе се на измирење обавеза Министарства, у 

којима је обавезано на новчане исплате, по основу извршних радно - правних 

судских поступака а по тужбама одређеног броја запослених. 

 Средства за услуге по уговору (економска класификација 423), 

односе се на административне услуге (услуге превођења, секретарске услуге, 

рачуноводствене услуге), компјутерске услуге (за израду софтвера, одржавања 

рачунара, остале компјутерске услуге), услуге образовања и усавршавања 

запослених (у складу са чл. 152. до 154. Закона о полицији), услуге информисања 

(штампање билтена, часописа, публикација, услуге информисања јавности), 

стручне услуге (услуге ревизије, обавезно правно заступање пред домаћим 

судовима у складу са одредбама Закона о кривичном поступку и у складу са 
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Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, услуге вештачења, 

услуге финансијских саветника). Током 2012. године планирано је организовање 

значајног броја неопходних краћих курсева, семинара и специјалистичких обука за 

полицијске службенике опште надлежности, што је предуслов за њихово законито 

и стручно обављање послова и задатака. 

 Средства за специјализоване услуге (економска класификација 424), 

планирана су за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге (лекарски 

прегледи запослених, набавка лекова и редовни систематски прегледи за полазнике 

курсева, студената и ученика, у складу са чл. 7, 110, 140. и 145. Закона о полицији и 

у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, пољопривредне услуге 

(ветеринарски прегледи и редовне вакцинације службених коња и паса), и остале 

специјализоване услуге (уништавање убојних и минско експлозивних средстава са 

нестабилним барутом).  

 Средства за порезе, обавезне таксе и казне (економска класификација 

482), односе се највећим делом на обавезне порезе (регистрација возила, моторних 

чамаца и ваздухоплова и обавезне таксе). 

 Средства за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа (економска класификација 485), планирана су за измирење 

обавеза из више имовинских и судских поступака по основу плаћања за накнаду 

штета које се у обављању послова и активности Министарства нанесу одређеним 

лицима или њиховој имовини. 

 Средства за дотације међународним организацијама (економска 

класификација 462), планирана су за плаћање контрибуција међународним  

организацијама чији је члан Mинистарство унутрашњих послова. 

  Средства за зграде и грађевинске објекте (економска класификација 

511), планирана су за куповину зграда и објеката, капитално одржавање и 

пројектно планирање. 

 Средства планирана за финансирање машина и опреме (економска 

класификација 512), планирана су по критеријуму врсте опреме у оквиру I - 

највишег приоритета, недостајућа опрема која угрожава функционисање и носи 

велики безбедоносни ризик. 

 Осим средстава за финансирање расхода планираних из буџета 

Републике Србије, Министарство унутрашњих послова планира приходе које ће 

остварити пружањем услуга у вези са основном делатношћу Министарства, 

односно у складу са пословима који су у функцији безбедности и евиденцијама 

из своје надлежности, која имају својство сопствених прихода и то: 

 - сходно члану 182. Закона о полицији, Правилнику о врстама 

услуга чијим пружањем Министарство може да остварује допунска средства и 

Уредбе о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих 

послова. Средства остварена по овом основу користе за финансирање текућих 

издатака (плата, накнада трошкова за запослене, материјала, сталних трошкова, 

трошкова путовања, услуга по уговору, текућих поправки и одржавања, 

социјалних давања за запослене, специјализованих услуга, пореза, обавезних 

такси и казни), и улагања у основна средства (машине и опрему и зграде и 

грађевинске објекте);  
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 - приходе остварене на основу Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима који се користе за опремање јединица саобраћајне полиције и  

 - приходе остварене применом Закона о обавезном осигурању у 

саобраћају који се користити за постављање видео-надзора на путевима. 

 

 

ГЛАВА 15.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 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 предвиђена за рад фонда обезбеђују се из буџета Републике 

Србије, и из наменски прихода буџета, који су дефинисани као наменски приходи 

Фонда и то: 

1. средстава остварених на основу издвајања осигуравајућих друштава у 

висини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности; 

2. средстава правних лица која за осигурање од пожара своје имовине оснивају 

властите осигуравајуће фондове у висини од 3% од премије осигурања од 

пожара; 

3. средстава остварених на основу издвајања осигуравајућих друштава у 

висини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних 

материја у друмском, железничком, речном и ваздушном саобраћају; 

4. средстава наплаћених од привредних субјеката на годишњем нивоу, који се 

баве производњом, прерадом, ускладиштењем, дистрибуцијом и продајом 

запаљивих течности, експлозивних материја и гасова, по основу укупних 

инсталационих капацитета ускладиштења и главне мерне регулационе 

станице на магистралном гасоводу, и то: 

- 0,5% вредности малопродајне цене по 1 л врсте запаљиве течности и гаса 

који се складишти; 

- 0,5% вредности малопродајне цене по 1 кг експлозивне материје која се 

складишти; 

5. средстава остварених на основу издвајања надлежног органа за послове 

цивилног ваздухопловства, намењених за потребе службе за трагање и 

спасавање у случају удеса ваздухоплова; 

6. средстава остварених по основу 1% прихода од продаје улазница за спортске 

догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих послова;  

7. наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене овим законом и 

законима који уређују области заштите од пожара, експлозивних и опасних 

материја. 

 Планиране наменске приходе Фонд ће користити за набавку одећне 

опреме (економска класификација 426) и набавку опреме ватрогасне јединице 

(економска класификација 512).  
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РАЗДЕО 16 - БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

 
 Рад Безбедоносно-информативне агенције утврђен је Законом о 

Безбедоносно-информативној агенцији. Основна улога Безбедоносно-

информативне агенције је у спровођењу плана заштите безбедности Републике 

Србије и спречавању делатности усмерених на подривање или рушење Уставом 

утврђеног поретка.  

 У оквиру опредељених средстава за текућe издаткe највећи део не 

рачунајући трошкове плата и доприноса, чине средства за сталне трошкове 

(економска класификација 421), и то; трошкове платног промета и банкарских 

услуга, енергетских услуга (трошкови електричне енергије и трошкови грејања), 

комуналних услуга (трошкови водовода, канализације, одвоза отпада и осталих 

комуналних услуга), услуга комуникација (фиксна и мобилна телефонија, 

Интернет), трошкове осигурања имовине и лица, закуп опреме. 

 Средства за трошкове материјала (економска класификација 426), 

планирана су за: адмиститативни материјал (набавка одела, ХТЗ опреме, службене 

одеће, набавку канцеларијског материјала), материјал за образовање и усавршавање 

запослених, материјал за саобраћај (набавка горива и мазива, гума, резервних 

делова), медицински и лабораторијски материјал (обезбеђење подршке за текуће 

активности Агенције), материјал за посебне намене (набавка репроматеријала, 

специјалних материјала за потребе оперативне технике, везе, Института 

безбедности, заштитних материјала за потребе криминалистичких вештачења и 

анализа, као што су: хемикалије, серуми, реагенси, лабораторијско стакло и др., 

материјали за производњу штампаних плоча, материјали за превентивно - техничка 

средства, комплети алата, потрошни материјали, ситан инвентар, као и набавка 

средстава за ФТО припадника и објеката и др.).  

 Средства за текуће поправке и одржавање (економска класификација 

425), планирана су за измирење трошкова зидарских, столарских, молерских и 

осталих радова на објектима у којима Агенција обавља своје пословне активности, 

поправке електричних инсталација и централног грејања, као и за поправке и 

одржавање возила, рачунарске и комуникационе опреме. 

 Средства за специјализоване услуге (економска класификација 424), 

планирана су за медицинске услуге (лекарски прегледи радника и услуге које из 

тога произилазе, услуге испитивања намирница, лекарске и санитарне прегледе 

новопримљених радника), услуге одржавања паркова и природних површина (за 

одржавање површина око Института безбедности, Објекта посебне намене), услуге 

очувања животне средине, науке и геодетске услуге.  

 Средства за услуге по уговору (економска класификација 423), 

планирана су компјутерске услуге (услуге израде софтвера неопходних за рад 

Агенције као и за одржавање рачунара), услуге образовања и усавршавања 

запослених (котизација за семинаре, стручна усавршавања, учествовања на 

сајмовима како у земљи, тако и у иностранству), стручне услуге ( трошкови по 

основу уговора о делу и ауторских хонорара), репрезентација (услуге Управе за 

храну и смештај МУП-а Републике Србије, смештај гостију из иностранства и др). 

 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422), 

планирана су за: трошкове службених путовања у земљи (измирење трошкова 
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превоза, смештаја и исхране), трошкове службених путовања у иностранству 

(измирење трошкова превоза, смештаја и исхране) и трошкове путовања у оквиру 

редовног рада (измирење трошкова превоза, смештаја и исхране у оквиру редовног 

рада).  

 Средства за порезе, обавезне таксе и казне (економска класификација 

482), планирана су за регистрацију и технички преглед возила Агенције, обавезне 

таксе (републичка, покрајинска, градска и др. таксе). 

 Планирана средства за зграде и грађевинске објекте (економска 

класификација 511), ће се користити за куповину пословног простора, капитално 

одржавање, санацију зграда и објеката и за пројектно планирање  

 За набавку машина и опреме (економска класификација 512), 

планирана су средства за набавку; опреме за саобраћај, аутомобила, комби-буса, 

теренских возила, мотоцикала и скутера,чиме би се делимично надоместио мањак 

настао расходовањем возила, смањили текући трошкови одржавања и створили 

предуслови за ефикаснији рад припадника Агенције; административе опреме ,која 

се односи на канцеларијску опрему, рачунарску опрему, комуникациону опрему, 

електронску и фотографску опрему; медицинску и лабораторијску опрему; опрему 

за јавну безбедност и опрему за образовање и културу.  

 Средства планирана за набавку нематеријалне имовине (економска 

класификација 515), планирана су 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. 

 

 

РАЗДЕО 17 - 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; уређивање 

права јавне својине, права својине и других стварних права Републике Србије, 

аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; вршење својинских 

овлашћења која им припадају, њихов промет, права на природним богатствима; 

успостављање права својине аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе 

и друга имовинска права; уређење изворних прихода аутономне покрајине; плате у 

државним органима и органима јединица локалне самоуправе и зараде у јавним 

службама и другим облицима организовања у јавном сектору; 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 
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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; 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; координацију система управљања и спровођења 

програма финансираних из средстава Европске уније; 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 директних и индиректних корисника средстава буџета 

Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација 

обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа; хармонизацију и координацију 

финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у јавном сектору; управни 

надзор у имовинскоправним пословима; другостепени управни поступак у 

областима из делокруга министарства, у складу са законом; фискалне монополе; 

обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове одређене законом.  

 Министарство финансија обавља послове државне управе који се 

односе на: анализу расположивих ресурса и потенцијала за национални развој; 

формирање и управљање развојне банке Србије; предлагање, финансирање и 

спровођење пројеката од националног значаја; израду анализе привредног, 

социјалног и демографског развоја; оцену оправданости развојних и 

инвестиционих програма који су од интереса за Републику Србију; процене 

основних економских пропорција и биланса; симулирање, тестирање и оцену 

ефеката економских и развојних мера и институционалних промена; развој и 

унапређење методологије анализа и планирања развоја и примену методолошких 

инструмената.   

 Према новој организацији послове из надлежности Министарства 

обављаће 14 сектора образованих као основне унутрашње јединице, Секретаријат 

министарства и Кабинет министра, као посебне унутрашње јединице и унутрашње 

јединице изван састава сектора, Секретаријата и Кабинета министра. 

 Основни циљеви Министарства финансија и у 2012. години су 

вођење чврсте фискалне и монетарне политике које стварају основу за 

макроекономску стабилност.  

 Планиран је наставак структурних реформи у области јавних 

финансија и то наставак пореских реформи, унапређење структуре јавне потрошње 

и унапређење рада Министарства, као и смањење спољнотрговинског дефицита 

што ће такође бити један од приоритета у раду Министарства у наредном периоду. 
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  Функција 90 - Социјална заштита некласификована на другом месту 

- средства за расходе Министарства финансија у 2012. години у оквиру функције 90 

- Социјална заштита некласификована на другом месту опредељују се Републичком 

фонду за пензијско и инвалидско осигурање, као и Националној служби за 

запошљавање, а коришћење ових  средстава врши се на основу усвојених 

Финансијских планова ових организација. 

 Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови - средства за расходе за запослене (плате, 

додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца) као и 

остали расходи за запослене и то: 

 413 – Накнаде у натури за куповину поклона деци запослених до 15 

година старости поводом Нове године; 

 414 – Социјална давања запосленима, за исплату накнада за време 

одсуствовања са посла, отпремнина и помоћи у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи запосленом; 

 415 – Накнаде трошкова за запослене,у оквиру ове економске 

класификације, опредељују се средства за накнаде за превоз запосленима за 

долазак на посао и одлазак са посла, накнаде за одвојени живот од породице, у 

складу са Уредбом о накнадама и другим примањима изабраних и постављених 

лица у држаним органима, накнаде за смештај изабраних и постављених лица у 

складу са истом уредбом; 

 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру ове 

економске класификације опредељују се средства за за исплату накнаде члановима 

Националне комисије за рачуноводство и Комисије за контролу државне помоћи, 

које је образовала Влада Одлуком о образовању Комисије за рачуноводство, а у 

складу са чланом 60. Закона о рачуноводству и ревизији, којим је утврђено да се за 

рад Националне Комисије за рачуноводство обезбеђују средства из буџета 

Републике Србије. Сагласно одлуци Владе о допуни Одлуке о образовању 

Националне комисије за рачуноводство 05 број: 02-4760/2006-7 од 12. априла 2009. 

године члановима Комисије припада месечна накнада у висини од 40% од нето 

плате помоћника директора управе у саставу министарства.   

 Комисију за контролу државне помоћи образовала је Влада Одлуком 

о образовању Комисије за контролу државне помоћи, а у складу са чланом 6. 

Закона о контроли државне помоћи. Средства за рад Комисије обезбеђују се у 

буџету Републике Србије. Сагласно Одлуци Владе чланови Комисије примају 

месечну накнаду за рад у Комисији у висини једне просечне зараде по запосленом у 

Републици Србији из претходна три месеца, према подацима организације 

надлежне за послове статистике, а председник у висини те зараде увећане за 50%. 

  421 – Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације, 

опредељују се средства за трошкове платног промета (измиривање обавеза према 

Народној банци на име swift трошкова приликом девизних исплата, измирење 

обавеза за допринос за коришћење грaђевинског земљишта, а према Одлуци о 

накнади за коришћење грађевинског земљишта, измирење текућих обавеза за 

допринос за коришћење грaђевинског земљишта, а према Одлуци о накнади за 

коришћење грађевинског земљишта, средства за трошкове фиксних и мобилних 
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телефона, средства за трошкове осигурања опреме и моторних возила као и 

осигурање запослених, средства за трошкове закупа сала и опреме). 

 422 - Трошкови путовања, у оквиру ове економске класификације, 

опредељују се средства, и то за: трошкове пословних путовања у земљи и 

иностранству, посебно имајући у виду појачану међународну активност, трошкове 

превоза у оквиру редовног посла, посебно за поједине секторе (Сектору за 

царински систем и политику, Сектору за међународне финансијске односе), 

трошкове упућивања државних службеника на специфичне обуке и размене 

искустава које организују надлежне институције Европске Комисије, исплату 

дневница за службена путовања у земљи врши се у складу са чланом 7. Уредбе о 

накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника и у складу 

са Уредбом о накнадама и  другим примањима изабраних и постављених лица и за 

покриће расхода који настају због потребе усавршавања, едукације и 

информисаности државних службеника. 

 423 - Услуге по уговору у оквиру ове економске класификације, 

опредељују се средства, и то за: административне услуге (услуге превођења текста, 

симултано и консекутивно због повећаног обима међународне сарадње са 

Европском унијом и другим међународним организацијама), компјутерске услуге 

(развој интeрнета, одржавање портала Министарства, лиценци за анти вирус 

програм и др.) а све у циљу бржег, поузданијег, ефикаснијег и квалитетнијег 

обављања послова унутар Министарства као и исте такве комуникације са 

органима у саставу и другим органима државне управе, услуге образовања и 

усавршавања запослених у складу са Законом о раду а што је и разлог због кога је 

Министарство финансија ушло у поступак доношења Стратегије развоја људских 

ресурса чија је израда финансирана у оквиру пројекта УНДП. Стратегијом су на 

јединствен начин уређени врсте, план и програм образовања и усавршавања 

државних службеника, обука из области информационе технологије, за дипломске 

академске студије и за специјалистичке студије, котизације и други трошкови 

присуства државних службеника на једном броју саветовања и семинара у земљи, 

услуге информисања (континуирано достављање агенцијских вести, израда прес 

клипинга, пакета бизнис вести као и ангажовање продукцијске куће која ће пратити 

активности Министарства као и промоција и информисање јавности која ће бити 

неопходна након доношења пакета закона полазећи од њиховог значаја и карактера 

као и броја лица на који ће се они односити), стручне услуге (средства за 

финансирање Координационог тела за спровођење Споразума о питањима 

сукцесије, основаног Одлуком Владе, Националне комисије за рачуноводство, 

Комисије за контролу државне помоћи и трошкове ангажовања специјалних 

саветника министра, трошкове репрезентације и остале опште услуге (плаћање 

обавезе према лицима која ће се ангажовати преко омладинских и судентских 

задруга). 

 424 - Специјализоване услуге, у оквиру ове економске класификације 

финансирају се расходи Агенције за реституцију основане у складу са  Законом о 

враћању одузете имовине и обештећењу. 

 425 - Текуће поправке и одржавање, у оквиру ове економске 

класификације финансирају се расходи, и то: трошкови текућих поправки и 
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одржавања 13 аутомобила, одржавање машина и апарата са којима располаже 

штампарија Министарства. 

 426 - Материјал - у оквиру ове економске класификације финансирају 

се расходи, и то за трошкове  административног материјала (набавка потребног 

потрошног материјала за штампање у штампарији Министарства), материјала за 

образовање (набавка довољног броја „Службених гласника“, осталих потребних 

часописа, гласила, стручне литературе и каталога за потребе стручних служби, у 

штампаној и електронској форми) и материјала за саобраћај (набавка бензина и 

дизел горива). 

 462 - Дотације међународним организацијама, средства ове 

економске класификације намењена су пре свега за реализацију, и то:  

 - 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, којим је утврђена обавеза Министарства 

финансија да плаћа годишњу накнаду од 4.000 Фунти стерлинга за право на 

објављивање превода МРС/МСФИ и друге међународне обавезе, које проистичу из 

различитих споразума и облика сарадње. Наведени износ је утврђен стандардним 

ценовником IASCF-а и представља годишњу чланарину која се плаћа почетком 

сваке календарске године.  

 - Споразумa између Програма Уједињених нација за развој и 

Министарства финансија Републике Србије, потписаног 15.09.2009. године, којим 

је постигнута сагласност о сарадњи на имплементацији Пројекта „Радни оквир за 

координацију јавних политика финансијског сектора у Републици Србији“ у 

периоду 15.09.2009 – 15.09.2012. 

 - Подршке у развоју капацитета успостављених структура, 

неопходних за децентрализовано управљање ИПА фондовима ("Подршка 

припреми за успостављање децентрализованог система управљања" и "Даља 

подршка успостављању децентрализованог система управљања ЕУ фондовима").

 Ради предфинансирања пројекта "Успостављање првостепене 

контроле и подршке спровођење програма прекограничне сарадње" планирана су 

средства која ће се до краја године рефундирати и вратити у буџет. 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне, средства ове екокномске 

класификације, опредељују се за регистрацију возила. 

 512 - Машине и опрема, средства се опредељују за обезбеђивање 

адекватног оперативног система услед најављеног повлачења Мајкрософтовог 

оперативног система Windows XP Professional, односно прекида развоја исправки и 

подршке (већина радних станица је управо на поменутом оперативном систему са 

неадекватним хардвером за прелазак на новије генерације оперативних система 

попут Windows Vista Professional, Windows 7 Professional или најављеног Windows 

8 Professional оперативних система), имплементацију новог адекватног хардвера, а 

што ће значајно допринети унапређењу целокупног информатичког система, попут 

информационих система, управљања документима, колаборативног рада и 

дистрибуције знања. 
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 515 - Нематеријална имовина, средства ове економске класификације 

опредељују се за набавку пословног софтверског пакета OFFICЕ 2010, као и 

серверског оперативног система Windows Server 2008, неопходног за спровођење 

обуке за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, у складу са 

Правилником о условима, начину и поступку полагања испита за стицање звања. 

 541 - Земљишта, у оквиру ове економске класификације опредељују 

се средства за потребе експропријације, односно административног преноса 

непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити 

предмет експропријације. 

 621 – Набавка домаће финансијске опреме, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за оснивачки улог у новцу за заједничко 

привредно друштво Фиат аутомобили Србија, у складу са Уговором о заједничком 

инвестиционом улагању, закљученом између Fiat Group Automobiles S.p.A, Торино, 

Италија и Републике Србије од 29. септембра 2008. године и Пословним планом 

заједничког привредног друштва.  

 Такође, на овој економској класификацији планирана су и средства за 

докапитализацију Комерцијалне банке а.д. Београд.  

 622 - Набавка стране финансијске имовине, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за покриће административних трошкова 

представништва Светске банке у земљи, а што представља међународну обавезу 

Републике Србије која произилази из Статута, односно нашег чланства у овој 

финансијској институцији  и за измирење међународне обавезе по основу чланства 

Републике Србије у Међународном удружењу за развој (ИДА).  

 Функција 140 - Основно истраживање, у оквиру које се опредељују 

средства за финансирање расхода за запослене (плате, социјални доприноси, 

накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене), 

текући расходи (коришћење роба и услуга) и расходи за основан средства, у оквиру 

економских класификација, и то: 

 421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове платног промета, банкарских услуга, 

комунланих услуга, услуга комуникација (ПТТ услуге, фиксна и мобилна 

телефонија) и трошкове осигурања (осигурање запослених). 

 422 - Трошкови путовања, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове службених путовања у земљи (саветовања 

економиста, саветовање на Палићу), трошкове службених путовања у иностранство 

(стручне међународне конференције, годишња међународна конференција ЕАДИ-

а) као и трошкове путовања у оквиру редовног рада. 

 423 - Услуге по уговору, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за административне услуге (услуге превођења), 

компјутерске услуге (ангажовање фирме за одржавање програмског пакета), услуге 

образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите, котизације, 

курсеви језика, последипломске студије), услуге информисања (штампање 

појединих публикација, као и за плаћање  ЦИП  записа Народној библиотеци), 

стручне услуге (ангажовање спољних сарадника и извршилаца за израду стручних 

послова из појединих области) ,услуге репрезентације и остале опште услуге. 
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 424 - Специјализоване услуге, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за отварање ове економске класификације. 

 425 - Текуће поправке и одржавање, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за одржавање рачунарске опреме и 

мултифункционалног уређаја. 

 426 - Материјал, у оквиру ове економске класификације опредељују 

се средства за трошкове материјала (административни материјал, материјала за 

образовање и усавршавање, материјала за посебне намене. 

 462 - Дотације међународним организацијама, у оквиру ове 

економске класификације опредељују се средства за годишњу чланарину European 

association of development research and training institutes. 

         482 – Порези, обавезне таксе и казне, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за порезе обавезне таксе и казне. 

  511 - Зграде и грађевински објекти, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за за изградњу моста Земун-Борча, у складу 

са  Уговором о изменама уговора о грађењу, пројектовању и извођењу радова на 

изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама 05 број 48-

2759/2011-1 од 12. маја 2011. године, на основу кога Министарство финансија 

постаје наручилац радова. 

  Анексом I Уговора  05 број: 48-04574/2011-001 од 14. јуна 2011. 

године закљученим између Републике Србије – Министарства финансија као 

Наручиоца, Града Београда као Корисника и China Road and Bridge Corporation као 

Извођача, дефинишу се начин и динамика плаћања и потребна средства за 

изградњу моста Земун-Борча. 

 515 - Нематеријална имовина, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за набавку лиценцираног софтвера (6 радних станица) 

Windows XP Professional. 

 541 - Земљиште, у оквиру ове економске класификације опредељују 

се средства за реализацију Закључка Владе 05 Број: 401-3881/2011 од 26. маја 2011. 

године и 05 Број: 401-5217/2011 од 30. јуна 2011. године, којим је утврђена обавеза 

исплате накнаде за експропријацију непокретности, ради изградње моста Земун – 

Борча са припадајућим саобраћајницама. 

  Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, у оквиру које се опредељују средства за финансирање расхода у 

оквиру економских класификација, и то: 

 481 - Дотације невладиним организацијама, средства се опредељују 

за финансирање редовног рада политичких субјеката који су освојили мандате у 

представничким телима сразмерно броју гласова, у складу са одредбама Закона о 

финансирању политичких активности, као и за финансирање изборне кампање 

пошто је 2012. година изборна година. 

 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, за извршавање 

расхода у оквиру ове економске класификације, у буџету Републике Србије за 2012. 

годину, опредељују се средства за извршавање обавеза по донетим извршним 

судским решењима где је тужени у спору Министарство финансија и Република 

Србија односно за финансирање извршних судских решења која нису могла бити 

извршена код буџетских корисника, а где је судским решењем наведен дужник – 
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буџет Републике Србије. Део ове апропријације намењен је и за реализацију 

споразума о намирењу потраживања Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица 

од Републике Србије а по основу правоснажне извршне пресуде. 

 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока, 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), чију укупну вредност 

претходно верификује Владина комисија за измиривање штете нанете  услед 

елементарних непогода или других природних узрока. 

 499 - Средства резерве, 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 - Трансфери осталим нивоима власти, у 

оквиру које се опредељују 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, које образује 

министар пољопривреде и коју чине председник који мора бити судија и чланови коју 

су из редова геодетских стручњака, дипломираних инжењера пољопривреде и из 

састава скупштине општине. У складу са наведеним законом трошкови поступка 

падају на терет  Републике Србије, а што подразумева све издатке које Комисија има 

до доношења првостепеног решења, као што су накнаде за рад геодетског и 

пољопривредног стручњака,  дневнице за рад осталих чланова комисије, трошкови за 

канцеларијски материјал и трошкови изласка на лицу места. 

 

 

ГЛАВА 17.1 - УПРАВА ЦАРИНА  

 

 Управа царина је извршни орган Владе Републике Србије у саставу 

Министарства финансија и спроводи царинску политику. 

 Управа царина обавља послове из своје надлежности на основу 

принципа професионалности и интегритета, јавности рада, одоговорнсоти у 

применизакона 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 оштих 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, 

вршење контроле уношења, изношења и транзита робе за коју су прописане 
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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. 

 Управа царина, у складу са законом обавља врло значајне функције, и 

то: контролну односно заштитну функцију, фискалну функцију, безбедносну и 

инфорамтичку функцију.  

 Средства за финансирање делатности Управе највећим делом се 

обезбеђују из буџеа Републике Србије, а делом из сопствених прихода. 

 У структури расхода, велики удео имају расходи за запослене, 

накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене. 

  Средства за остале текуће расходе (коришћење роба и услуга) и 

основна средства опредељена су у оквиру економских класификација, и то: 

 421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове платног промета, банкарских услуга, 

комунланих услуга (чишћење царинских објеката и граничних прелаза), 

енергетских услуга (централно грејање, електрична енергија, набавка осталих 

енергената), услуга комуникација (ПТТ услуге, фиксна и мобилна телефонија, 

услуге доставе, интернет), трошкове осигурања (осигурање запослених, зграда, 

опреме и моторних возила), трошкове закупа имовине и опреме (закуп пословног и 

стамбеног простора) и остале трошкове. 

 422 - Трошкови путовања, у оквиру ове економске класификације 

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 сарадње са царинским службама суседних земаља), као и трошкове 

путовања у оквиру редовног рада. 

 423 - Услуге по уговору, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за административне услуге (услуге превођења), 

компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за 

организовање и извођење теоретске и практичне обуке, провера знања, едукација 

из области односа са јавношћу, стручна обука везана за примену Царинског закона 

и Закона о порезу на додату вредност, контрола радиоактивности роба на граници), 

услуге информисања (штампање појединих публикација, објава огласа и тендера, 

израда приручника, штампање уџбеника за царинске службенике), стручне услуге 

(ангажовање вештака, консултаната), услуге репрезентације и остале опште услуге. 

 424 - Специјализоване услуге, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за медицинске услуге (здравствена контрола царинских 

радника, спровођење периодичних здравствених прегледа за поједине категорије 

запоселних) услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале 

специјализоване услуге. 

 425 - Текуће поправке и одржавање, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, рачунарске опреме, одржавање и набавка резервних делова за три чамца, 
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одржавање и набавка резервних делова за специфичну техничку опрему, 

комуникациону опрему, лабораторијску опрему.  

 426 - Материјал, у оквиру ове економске класификације опредељују 

се средства за трошкове материјала (административни материјал - канцеларијски 

материјал, материјал за образовање и усавршавање, материјала за обрасце  и 

контролнике, делови царинске униформе, материјала за пољопривреду (за посебне 

намене - набавка хране за посебно обучене псе), материјала за образовање и 

усавршавање запослених (набавка довољног броја "Службеног гласника", 

часописа, гласила, публикација, каталога, приручника за царињење робе), 

материјала за саобраћај (набавка горива за возила Управе), медицинског и 

лабораторијског материјала (за рад царинске лабораторије у којој се врши 

испитивање састава робе, набавка амбалаже за узорковање), материјала за 

одржавање хигијене и угоститељство, и материјала за посебне намене (царинске 

пломбе). 

 462 - Дотације међународним организацијама, у оквиру ове 

економске класификације опредељују се средства за годишње чланарине и 

контрибуције за финансирање међународних организација и њихових тела. Наиме, 

у складу са Закључком Владе 05 број: 401-1154/2009-1 од 26. фебруара 2009. 

године, прихваћена је Информација о начину регулисања финансијских 

контрибуција Републике Србије на име чланства у међународним организацијама и 

телима. Управа царина има обавезу плаћања годишње чланарине Светској 

царинској организацији. 

          482 - Порези обавезне таксе и казне, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за порезе обавезне таксе и казне, односно за 

порезе на услуге, регистрацију возила и судске таксе за случајеве када је Управа 

царина у судском поступку обавезана да уплати одређену суму у депозит суда, као 

и за извршавање обавеза по решењу Комисије за заштиту права понуђача у случају 

када је пресуђено у корист понуђача који је у поступку јавне набавке уложио 

приговор на избор најповољнијег понуђача. 

 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру ове 

економске класификације опредељују се средства за потенцијалне обавезе које 

могу настати у 2012. години, и то за измиривање обавеза по донетим правоснажним 

пресудама по којима је Управа царина изгубила спор (радноправни спорови, 

спорови због одузете робе, због одузетих возила).  

 512 - Машине и опрема, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за набавку или замену постојеће опреме за потребе 

запослених у Управи. Набавка опреме подразумева потребе Управе за 

административном опремом (канцеларијска опрема, комуникациона опрема 

електронска и фотографска опрема и опрема за домаћинство и угоститељство), 

медицинском и лабораторијском опремом за ефикасно утврђивање својства робе 

која се царини (флуоросцентни спектроскопи, HPLC-хроматографи, водена 

купатила, мерни и контролни инструменти).  

 541 - Земљиште, у оквиру ове економске класификације опредељују 

се средства за исплату накнаде физичким лицима по основу одштетних захтева за 

заузето земљиште - експроприсано земљиште ( у току су 23 спора по овом основу) 

на граничном прелазу Прешево. 
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 За извршавање расхода у оквиру економске класификације 511 - 

Зграде и грађевински објекти, средства се опредељују са извора 04 - Сопствени 

приходи буџетског корисника и 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година, а за извршавање расхода у оквиру економских класификација 514 - 

Култивисана имовина и 515 - Нематеријална имовина, средства се опредељују са 

извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

 Управа царина остварује сопствене приходе у складу са одредбама 

царинског закона и Одлуком о врсти, висини и начину плаћања накнде за услуге 

царинског органа. 

 

 

ГЛАВА 17.2 - 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 

обавезника, регистрација пореских обавезника 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. 

 Средства за финансирање делатности Управе највећим делом се 

обезбеђују из буџета Републике Србије, а делом из сопствених прихода. 

 У структури расхода, велики удео имају расходи за запослене (плате 

и социјални доприноси), накнаде у натури (маркице за превоз запослених), 

социјална давања запосленима (накнаде за одсуствовање са посла због боловања 

дужег од 30 дана, отпремнине због одласка у пензију, помоћи у медицинском 

лечењу запосленог и члана уже породице), накнаде трошкова за запослене (накнаде 

за одвојен живот од породице, накнада трошкова за превоз запослених), награде 

запосленима и др. расходи.  

 У оквиру економске класификације 421 - Стални трошкови, 

планирано је финасирање следећих расхода и то: 

 - трошкова платног промета и банкарских услуга, 

 - енергетских услуга (услуге за електричну енергију, природни гас, 

угаљ, дрво, лож уље, централно грејање и др. услуге),  

 - комуналних услуга (водовода и канализације, дератизације, 

димничарске услуге, услуге заштите имовине, одвоз отпада, услуге чишћења, 

допринос за коришћење градског земљишта и др. услуге),   

   - услуга комуникације (телефон, телефакс, интернет, услуге 

мобилног телефона, поште и доставе и др. услуге), 

 - трошкова осигурања који обухватају трошкове осигурања имовине 

(зграда, возила, опреме и остале дугорочне имовине), осигурања запослених (у 
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случају несреће на раду, здраствено осигурање запослених и осигурање од 

одговорности према трећим лицима) и др. трошкове, 

  - трошкови закупа имовине и опреме и други трошкови. 

  422 - Трошкови путовања, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству 

(дневнице, смештај и др. трошкови); 

 У оквиру  економске класификације 423 - Услуге по уговору 

планирају се средства за административне услуге (услуге превођења), компјутерске 

услуге (услуге одржавања рачунара и софтвера), услуге образовања и усавршавања 

запослених, услуге информисања (услуге штампања билтена, услуге 

информативних огласа и објављивање тендера), стручне услуге (расходи за 

вештаке и заступнике, услуге за започете активности на процени ризика на радном 

месту), услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентације (организовање 

састанака и скупова) и  остале опште услуге.  

 424 - Специјализоване услуге, у оквиру ове економске класификације 

опредељена су средства за медицинске услуге (систематски преглед угоститељских 

радника, пореских службеника и намештеника, услуге анализе заплењене робе у 

поступку теренске контроле), услуге очувања животне средине и друго.  

 У оквиру економске класификације 425 - Текуће поправке 

опредељују се средства за расходе текућих поправки и одржавања зграда и објеката 

( радови на одржавању водоводне инсталације, електричне инсталације, одржавање 

дизел-електричних агрегата, УПС-а и АКУ батерија као и громобранске 

инсталације) као и текуће одржавање и поправке опреме (одржавање спољних и 

унутрашњих зидова, замена дотрајалих делова, поправке, сервисирање 

административних уређаја и опреме и др.) 

 426 - Материјал, у оквиру ове економске класификације планирају се 

средства за набавку административног материјала (канцеларијски материјал), 

материјала за образовање и усавршавање запослених (трошкови публикација, 

часописа и гласила, стручне литературе, материјал за образовање кадрова и др.), 

материјала за саобрaћај (издаци за гориво, уља, мазива и др.), материјала за 

одржавање хигијене и угоститељство (трошкови за набавку хемијских средстава за 

чишћење, инвентар за одржавање хигијене и материјал за угоститељство (храна, 

пиће и намирнице за припремање хране), материјала за посебне намене (трошкови 

за набавку материјала за осавремењавање рада  Пореске управе, за потребе Службе 

за одржавање рачунарске опреме). 

 У оквиру економске класификације 482 - Порези, обавезне таксе и 

казне опредељују се средства за трошкове покретања стечајних поступака, остале 

порезе, обавезне таксе (регистрација возила), новчане казне и друге трошкове. 

 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру ове 

економске класификације планирају се средства за измирење трошкова Пореске 

управе.  

 Осим буџетских средстава, у складу са Законом о пореском поступку 

и пореској администрацији, Управа остварује средства и из сопствених прихода 

наплатом споредних пореских давања и опорезованих непријављених прихода и 

уговорених накнада, а које се користе за финансирање надлежности Пореске 

управе (и то: 5% од наплаћених споредних пореских давања, осим трошкова 
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поступка принудне наплате пореза, 10% од наплаћених опорезованих 

непријављених прихода, посебне једнократне таксе на принудну наплату пореза, 

трошкова принудне наплате, уговорене накнаде за извршене послове). 

 За извршавање расхода у оквиру економске класификације 462 – 

Текуће дотације међународним организацијама опредељују се средства са извора 

04 - Сопствени приходи буџетског корисника за чланарине и програме IOTA, 

COBISS и др. чланарине. 

 Део неопходних средставa за финансирање плата, материјалних 

трошкова и основних средстава Пореске управе, обезбедиће се из извора 04 - 

Сопствени приходи, у складу са Законом о пореском поступку и пореској 

администрацији.  

 

 

ГЛАВА 17.3 - 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 готовинским средствима Републике; 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; централизовану обрада личних примања запослених у државној управи и 

др. 

 Поред наведених послова, Управа за трезор обавља и одређене 

послове за потребе државних органа који се односе на: успостављање, вођење и 

администрирање Регистра пољопривредних газдинстава, праћење извршења 

расхода и издатака буџета територијалне аутономије и локалне самоуправе по 

принципу главне књиге трезора и сачињавање извештаја о извршењу тих расхода и 

издатака на готовинској основи,  распоред јавних прихода, рефакцију плаћене 

акцизе на дизел гориво, праћење остваривања програма мера за подстицање 

пољопривредне производње и одобравање краткорочних кредита и вршење 

распореда средстава остварених продајом капитала у поступку приватизације, 

повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода од стране носилаца 

платног промета, води Регистар са подацима о броју запослених и ангажованих 

лица у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно 

социјално осигурање и о износу исплаћеном на име њихових плата, додатака и 

накнада (основ: Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој 

администрацији), води евиденцију о измиривању обавеза по основу уговора 

закључених у складу са Уредбом о начину и поступку остваривања права на 

конверзију права коришћења на грађевинском земљишту у право својине и 

повезивање стажа одређеним привредним субјектима који имају неизмирене 

обавезе за доприносе за ПИО запослених за период 1. јануара 2004. до 31. децембра 

2010. године (основ: закључци Владе 05 број: 113-1041/2010-4 од 17. фебруара 

2010. године и 05 број: 113-2717/2011-1 од 21. априла 2011. године). 
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 Управа наплаћује накнаду за услуге платног промета преко 

подрачуна консолидованог рачуна трезора буџета Републике, буџета локалне 

власти и организација обавезног социјалног осигурања, затим за друге финансијске 

услуге и за обављање других послова по посебним захтевима корисника буџетских 

средстава, као и по захтевима физичких лица, по тарифи коју утврђује Влада, на 

предлог министра надлежног за послове финансија.   

 

 

ГЛАВА 17.4 - УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 

 Управа за игре на срећу образована је Законом о играма на срећу, као 

орган управе у саставу Министарства Финансија за обављање послова државне 

управе у области игара на срећу. Управа утврђује предлог каталога о врстама игара 

на срећу, даје сагласност  на одлуке Државне лутрије Србије о приређивању 

класичне игре на срећу, спроводи поступак давања и одузимања дозволе за 

приређивање посебних игара на срећу у играчницама, утврђује висину накнада за 

које даје одобрења и сагласности, врши контролу плаћања накнада за све игре на 

срећу, врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у 

роби и услугама, води евиденције о пословима из своје надлежности и обавља 

друге послове у складу са законом. 

 Законом о играма на срећу, који је донет 22. новембра 2011. године, 

значајно је проширена надлежност Управе. 

 Средства за рад Управе обезбеђују се у буџету Републике Србије и то 

се средства за расходе за запослене, средства за финансирање редовне делатности - 

расходи за коришћење роба и услуге (стални трошкови, трошкови путовања, услуге 

по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал) и средства за расходе за 

основна средства (машине и опрема). 

 

 

ГЛАВА 17.5 - 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, 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; као и за обављање других послова везаних 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. За ове намене средства су 

обезбеђена у буџету Републике. 

 Надлежности Управе за дуван финансирају се у целости из буџета 

Републике Србије, и то: расходи за запослене (поред плата и доприноса средства се 

обезбеђују за накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова 

за запослене, и награде запосленима и остали посебни расходи), стални трошкови 
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(енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања), 

трошкови путовања (путовања у земљи и иностранству, присуствовање 

конференцијама Светске здравствене организације у вези са Оквирном 

конвенцијом СЗО о контроли дувана), услуге по уговору (услуге образовања и 

информисања), текуће поправке и одржавање (одржавање објекта и опреме), 

материјал (административни и други материјал) и машине и опрема.    

 

 

ГЛАВА 17.6 - 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 финансијско-

обавештајна 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 прању новца Управа прослеђује надлежним државним органима 

Пореској управи, Девизном инспекторату, Министарству унутрашњих послова, 

тужилаштвима, судовима и другим, у циљу предузимања мера из њихове 

надлежности. 

 У буџету Републике Србије за 2012. годину, овом буџетском 

кориснику опредељују се средства осим за расходе за запослене и средства за 

финансирање редовне делатности - расходе за коришћење роба и услуге (стални 

трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, 

материјал) и расходе за основна средства (машине и опрема). 

  У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма, Управа издаје лиценце за овлашћена лица и по том основу остварује 

сопствене приходе 

 

 

ГЛАВА 17.7 - ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ 

 

 Законом о девизном пословању образован је Девизни инспекторат, 

као орган управе у саставу Министарства финансија, за вршење инспекцијских 

послова, послова вођења прекршајног поступка и с њиме повезаних стручних 

послова. Приликом вршења непосредне контроле девизни инспектор мора имати 

службену легитимацију. Девизни инспектор у контроли доноси решење којим 

налаже исправљање неправилности, односно незаконитости и налаже извршење 

мера, под претњом принудног извршења.  

 Изменама и допунама Закона о девизном пословању, Девизни 

инспекторат добија нову надлежност која се односи на контролу мењачких 

послова, за чије су спровођење потребна средства из буџета Републике Србије. 
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Наведена средства су потребна за државне службенике који ће бити преузети од 

Народне банке Србије и то за плате и накнаде запослених, набавку основних 

средстава, потрошног материјала, службених путовања, текућих поправки и 

сталних трошкова.   

 

 

ГЛАВА 17.8 - 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 захтеве 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; 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. 

 

 

ГЛАВА 17.9 - 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 домаћем и иностраним финансијским тржиштима, припремање 

стратегије за управљање јавним дугом, припремање 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 пословима, у складу са законом. 

 Средства за трансакције везане за јавни дуг намењена су за извршење 

обавеза по уговорима.  

 

 

ГЛАВА 17.10 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ  

 

 Одлуком Владе 05 број: 02-3188/2010 од 20. маја 2010. године, 

образован је Буџетски фонд за реституцију, као евиденциони рачун у оквиру главне 

књиге трезора, који отвара Влада и као индиректни корисник буџетских средстава 

у оквиру раздела Министарства финансија. 
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 Фонд се образује у циљу обезбеђивања наменских средстава за 

исплаћивање накнаде по прописима којима се уређује реституција. 

 Средства за финансирање Фонда обезбеђују се, и то: 

  у буџету Републике Србије; 

  наменских прихода буџета, који су дефинисани као наменски 

приходи Фонда, и то: 

 - новчаних средстава остварених по основу конверзије права 

коришћења у право својине, у износу од 50%, у складу са одредбама Закона о 

планирању и изградњи и  

 - средстава остварених од продаје капитала у поступку приватизације 

у износу од 5%, у складу са одредбама Закона о приватизацији; 

 прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима Фонда. 

 Фондом управља Министарство финансија, а по укидању Фонда сва 

права и обавезе преузима Министарство финансија, које ће за потребе Фонда 

обављати стручне и административно-техничке послове, у складу са Одлуком.  

 

  

РАЗДЕО 18 - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

 

 У складу са Законом о министарствима, Министарство правде 

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, и то на: остваривање комуникације 

између Републике Србије и Еврoпског суда за људска права ради заступања 

Републике Србије  пред судом; припрему поднесака у поступцима пред Европским 

судом за људска права у ситуацији где је Република Србија страна учесница у том 

поступку и закључивање поравнања са странком у поступку; давање једностраних 

декларација; одлучивање о томе у којим ће случајевима Србија интервенисати пред 

судом; превођење и припрему за објављивање пресуда Европског суда за људска 
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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: 

  413 - Накнаде у натури, у оквиру ове економске класификације 

финансирају се расходи који се односе на трошкове новогодишњих поклона за децу 

запослених у складу са чланом 27. Посебног колективног уговора за државне 

органе на основу ког послодавац може да обезбеди деци запосленог до 15 година 

старости поклон за Нову годину. 

  414 - Социјална давања запосленима, у оквиру ове економске 

класификације финансирају се расходи који се односе на исплате накнада за време 

одсуствовања са посла, боловања преко 30 дана, породиљска боловања и солидарне 

помоћи у складу са чланом 25. Посебног колективног уговора за државне органе. 

  415 - Накнаде трошкова за запослене, у оквиру ове економске 

класификације финансирају се расходи који се односе на трошкове превоза и за 

накнаде трошкова смештаја државних службеника на положају у складу са 

Уредбом о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у 

државним органима, којом је утврђено право на накнаду трошкова смештаја за 

изабрана и постављена лица у државним органима која немају решено стамбено 

питање, а коме није дат на коришћење службени стан, нити им је на други начин 

обезбеђен смештај.  

 421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге 

мобилног телефона, услуге доставе – ДХЛ. 

 422 - Трошкови путовања, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове службених путовања у земљи и трошкове 

службених путовања у иностранство. Сарадња са Европским судом у Стразбуру, у 

складу са Уредбом о заступнику Републике Србије пред Европским судом за 

људска права. 

 423 - Услуге по уговору, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове превођења, штампања годишње збирке 

пресуда Европског суда за људска права и услуге вештачења коначних дуговања по 

правоснажним пресудама. 

 426 - Материјал, у оквиру ове економске класификације опредељују 

се средства за трошкове административног материјала, материјала за образовање и 

усавршавање запослених,  стручне литературе - Цекос, Рачуноводство, Привредни 

саветник, Пословни биро, службени листови, гласници итд. 

 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру ове 

економске класификације опредељују се средства за извршавање пресуда 

Европског суда за људска права у Стразбуру, на дугове по правоснажним 

пресудама које је суд наложио да сноси држава. 
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 Поред средстава намењених за обављање послова из делокруга 

Сектора за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права и 

средства за измиривање обавеза по правоснажним пресудама и средства за накнаду 

штете неоправдано осуђеним лицима, на које право, због грешке суда имају 

оштећена лица, а што је предвиђено као међународни стандард људских права у 

члану 14. став 6. Међународног пакта о грађанским и политичким правима. 

  У оквиру овог раздела опредељују се и средства за финансирање 

редовних послова из делокруга рада Министарства правде, и то за трошкове за 

службена путовања у земљи који се односе пре свега на трошкове потребне за 

обављање судског надзора, интерну ревизију, обилазак судова у складу са 

новоусвојеним законима, пре свега у области организације и уређења правосудног 

система. Трошкови службених путовања у иностранство, односе се на трошкове 

екстрадиције и трансфере окривљених и осуђених лица, одвијање регионалне 

сарадње по питању борбе против организованог криминала и корупције, 

присуствовање састанцима са представницима Европске комисије у Бриселу у 

процесу придруживања Републике Србије Европској унији, као и за потписивања 

билатералних уговора и Протокола о сарадњи са министарствима правде у 

окружењу и државама чланицама Европске уније. Средства за ове намене 

опредељују се на економској апропрајацији 422 - Трошкови путовања.  

 На економској апропријацији 423 - Услуге по уговору, опредељују се 

средства за административне услуге, услуге превођења, правне ревизије и лектуре 

прописа и других докумената у складу са стандардима изворника (домаћег или 

страног), компјутерске услуге (инсталација правне базе прописа), образовање и 

усавршавање запослених, услуге информисања - пружање информација о 

догађајима везаним за рад министарства, монтажу, архивирање и коришћење 

снимљеног материјала, објављивање тендера и огласа и друге услуге. У оквиру 

стручних услуга, накнаде члановима Комисије за утврђивање висине накнаде штете 

лицима неоправдано осуђеним и неосновано лишеним слободе и Комисији за 

накнаду штете на основу Одлуке Уставног суда којом је усвојена уставна жалба. 

Такође, опредељују се и средства за остале опште услуге, и то за: услуге 

омладинске задруге и систематски преглед запослених у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду, 

 426 - Материјал, у оквиру ове економске класификацје средства се 

опредељују за материјал (административни, материјал за образовање и 

усавршавање запослених), материјал за саобраћај и стручну литературу; 

 У складу са надлежностима Министарства правде и обавезе које за 

Републику Србију произилазе из приступања бројним међународним конвенцијама 

из области правосуђа, као што су: Контрибуција за ICC-Међународни кривични 

суд,  Контрибуција за Антикорупцијску иницијативу југоисточне Европе - RAI, 

Контрибуција за међународну хашку конвенцију, Контрибуција за ГРЕКО Савета 

Европе, UNIDROT-Међународни институт за унификацију приватног права и 

Стални арбитражни суд, опредељују се и средства за контрибуције у оквиру 

економске класификације 462 - Дотације међународним организацијама. 

 Средства за регистрацију возила и обавезне таксе, опредељују се у 

оквиру економске клссификације 482 - Порези, обавезне таксе и казне. 
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 Средства опредељена на економској класификацији 485 - Накнаде 

штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, намењена су за 

накнаду  штете за  неоправдано осуђена лица. 

 За набавку рачунарске опреме опредељују се средства у оквиру 

економске класификације 512 - Машине и опрема. 

 У оквиру функције 330 - Правосудни органи, опредељују се 

средства, у оквиру следећих економских класификација, и то: 

  421 - Стални трошкови, за: режијске трошкове у објектима који се 

припремају за смештај правосудних органа, накнаду за грађевинско земљиште, за 

закуп и годишњу претплату за услуге телекомуникационих оператера, за 

WAN/VPN мреже судства; 

 423 - Услуге по уговору, за посебну накнаду Комисији за спровођење 

програма заштите учесника у кривичном поступку, за рад Центра за медијацију, и 

за Програм информатизације судова и јавних тужилаштва; 

 426 - Материјал, за куповину униформи за правосудну стражу; 

 511 - Зграде и грађевински објекти, за обезбеђење смештајних услова 

и реконструкцију и адаптацију објеката  у којима су смештени правосудни органи; 

 512 - Машине и опрема, за опремање правосудних органа 

комуникационом и рачунарском опремом, као и за формирање рачунског центра; 

 515 - Нематеријална имовина, за набавку и инсталацију антивирусног 

софтвера.  

 

  

ГЛАВА 18.1 - 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, 

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 4.200 лица, а број лица 

лишених слободе у 2011. години је око 11.500 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. 
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 - 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 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 остварују 

значајне уштеде и истовремено упошљавају осуђена лица. 

 Реформа система извршења кривичних санкција треба да омогући 

афирмацију законитог, стручног и хуманог третмана лица лишених слободе, 

усаглашеног са свим међународним нормама и стандардима. Значајна средства за 

ове намене добијена су из међународних донација и средстава Националног 

инвестиционог плана, а у периоду од 2012-2014. године планира се реализација 

средстава предприступне помоћи и ино кредита за инвестиције у затворску 

инфраструктуру. 

 Крупне реформске трансформације и стално повећање броја 

осуђених лица за око 8,5 % годишње, захтевају константне потребе за додатним 

финансирањем затвора: за изградњу нових објеката, опремање модерним 

средствима заштите, повећање броја запослених, развој информатичких система за 

управљање и обуке запослених, развој алтернативних санкција, развој третмана за 

посебне групе, развој специјалног режима, развој службе за обуку и упошљавање у 

правцу хармонизације са европским затворским правилима. 

 Средњорочни циљеви Управе су у складу са принципима европских 

интеграција (Европска затворска правила, Европско партнерстство, Споразум о 

придруживању ЕУ и Национални програм за интеграцију у Европску унију), а 

пројекти и програмске активности су циљно оријентисани у складу са ресорном 

стратегијом реформе правосуђа и у склопу тога реформе система извршења 

кривичних санкција и обухваћени су Средњорочним планом Министарства правде 

за период 2012 - 2014. године. 

 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 - Стални трошкови, 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 – Трошкови путовања 

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 - Услуге по уговору, за административне, компјутерске, услуге 

образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, 

услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге. 



495 

 

 Средства опредељена у оквиру економске класификације 424 - 

Специјализоване услуге, 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 пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, 

очувања животне средине, науке, геодетске услуге и др. специјализоване услуге. 

 У оквиру економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање 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 - Материјал, за административни материјал, материјал за пољопривреду, за 

образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, културу и спорт, хигијену, 

угоститељство, као и медицински и лабараторијски материјал. 

 Опредељена средства на економској класификацији 472 - Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, односе се на обезбеђење средстава на име накнаде за 

рад осуђеника (помоћни послови), трошкове превоза за одласке и доласке из 

завода, као и за смештај и исхрану за 11.500 лица, здравствену заштиту у складу са 

Законом о извршењу кривичних санкција, који обезбеђује лечење осуђеника о 

трошку буџета, хигијену, постељну опрему, одећу, обућу и др. 

 У 2012 години, на економској класификацији 511 - Зграде и 

грађевински објекти, опредељују се средства за: капитално одржавање објеката 

постојећих завода, за израду пројектне документације за изградњу и 

реконструкцију објеката, изградњу и доградњу објеката у постојећим заводима, 

увођење соларне енергије за загревање санитарне воде као и изградњу нових 

затвора строго затвореног типа за 300 лица у Прокупљу, 400 лица у Крушевцу и 

250 лица у Ћуприји. 

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема, опредељена су 

средства за набавку специјалних возила („марица“), санитетских возила и возила за 

превоз запослених, опрему за безбедност (лична опрема стражара и системи 

техничке заштите); административну опрему, медицинску опрему (ултразвук, ЕКГ 

и лабораторијска опрема) и др. 

 

 

ГЛАВА 18.2 - 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, која управља одузетом 

имовином проистеклом из кривичног дела, имовинском користи прибављеном 

кривичним делом и имовином датом на име јемства 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 проистеклу из кривичног дела. 

 Дирекција има својство правног лица са седиштем у Београду, а може 

образовати посебне организационе јединице изван свог седишта.  
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 У структури опредељених средстава за финансирање редовне 

делатности у 2012. 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 - Стални 

трошкови. 

 Опредељена средства на економској класификацији 422 - Трошкови 

путовања, намењена су за службена путовања у земљи, везано за надзор 

привремено одузетих објеката, као и за студијска путовања у иностранство. 

 Средства за ангажовање преводилаца за превођење службеног 

материјала, одржавање компјутера и мреже, услуге образовања и усавршавања 

запослених, услуге штампања и информисања опредељена су на економској 

класификацији 423 - Услуге по уговору. 

 За потребе Дирекције опредељују се и средства неопходна за 

поправке електричних инсталација и инсталација за грејање, опреме за саобраћај и 

друге опреме, на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање. 

 Средства опредељена на економској класификацији 512 - Машине и 

опрема, намењена  су за набавку неопходне опреме за потребе Дирекције. 

 

 

ГЛАВА 18.3 - 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 предвиђно да 

похађање обуке, 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 постпку 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 основног суда. Такође, Законом о Правосудној академији, 

ментори који раде са полазницима почетне обуке имају право на додатак на плату у 

висини 10% од плате судије основног суда. 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 Упрвног 

одбора имају право на надокнаду за чланство у висини 30% од плате судије 
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основног суда. Закон уводи категорију сталних предавача у Правосудној акдемији. 

Обе ове категорије финансирају се из буџета Академије.  

 Средства опредељена на економској класификацији 416 - Награде 

запосленима и остали посебни расходи, односе се на накнаду члановима Управног 

одбора (30% плате судије основног суда). 

 Трошкови путовања односе се на путовања предавача који држе 

обуку по основним судовима на територији Републике, а опредељена су на 

економској класификацији 422 - Трошкови путовања.  

 Накнаде члановима Управног одбора за 8 чланова, (30% од плате 

судије основног суда), као и издаци за услуге 25 ментора (10% од плате судије 

основног суда), опредељена су на економској класификацији 423 - Услуге по 

уговору. 

 На економској класификацији 426 - Материјал, опредељена су 

средства за материјал неопходан за спровођење интензивне Почетне и Сталне 

обуке у правосуђу, материјал за потребе канцеларије Академије отворене при 

Апелационом суду у Крагујевцу, материјал за саобраћај и бензин. 

 Средства на економским класификацијама 512 - Машине и опрема и 

515 - Нематеријална имовина опредељена су за рачунарску опрему, компјутерски 

софтвер и другу електронску опрему неопходну за континуирани рад са 

полазницима. 

 

 

РАЗДЕО 19 - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја 

пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта 

пољопривредених 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, 

сертификацију 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 
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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 ЕУ, донација и других 

развојних помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде који обављају 

пољопривредни инспектори у складу са законом, као и друге послове одређене 

законом.  

 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

обавља и послове државне управе који се односе 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 и њено остваривање; вођење регистра 

пољопривредних основа јединица локалне самоуправе, друге послове у складу са 

законом. 

 Министарство обавља послове државне управе који се односе на: 

функционисање тржишта, стратегију и политику развоја трговине; унутрашњу 

трговину; промет робе и услуга; праћење укупних трговинских токова и 

предлагање одговарајућих мера; предлагање системских решења и прописа у 

области посебних дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; 

иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске политике из области 

царинског и ванцаринског пословања; контролу квалитета индустријско-

непрехрамбених производа у производњи и промету и контроли услуга; контролу 

мерила и мерних јединица, употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и 

ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и цене; спречавање монополског 

деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; оснивање и рад робних 

берзи и берзанских посредника; инспекцијски надзор у области трговине, као и 

друге послове одређене законом.  

 Планирана средства за функцију 410 – Општи економски и 

комерцијални послови и послови по питању рада распоређена су на следећи 

начин:  

 1. Програм 1501 – 01 Уређење система трговине и услуга 

 Циљ програма: Обезбеђивање услова за уређење система трговине и 

услуга, унапређење организационе, кадровске и ИТ опремљености, јачање 

административних капацитета и модернизација рада министарства, у складу са 

стратешким циљевима у области трговине и услуга и циљевима реформе државне 

управе у Републици. 

 Опис програма: У оквиру Програма као део система управљања 

јавним финансијама, спроводе се процеси и поступци којима се планирају и 

извршавају расходи корисника програма утврђених Законом о буџету, 

Финансијским планом и Планом јавних набавки министарства за текућу годину. 

 Правни основ: Закон о министарствима; Закон о буџетском систему; 

Закон о рачуноводству и ревизији; Закон о јавним набавкама; Закон о јавној 

својини; Закон о државној управи; Закон о државним службеницима; Закон о 

платама државних службеника и намештеника; Закон о општем управном 
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поступку; Закон о управним споровима; Закон о трговини; Закон о заштити 

потрошача; Закон о оглашавању; Закон о заштити конкуренције; Закон о општој 

безбедности производа; Закон о електронској трговини; Закон о електронском 

документу; Закон о привредним друштвима; Закон о облигационим односима; 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја; Закон о заштити 

података о личности. 

 Излазни резултати:  

 - Усклађивање прописа са прописима ЕУ: 

Планиране и утврђене приоритетне програмске  активности, од значаја за уређење 

и унапређење система трговине и услуга и обезбеђење подршке за остваривање 

функција у раду министарства; донет Финансијски план за текућу годину; 

обезбеђено квартално праћење извршења Финансијског плана и степена 

реализације програмских активности; сачињен завршни годишњи финансијски 

извештај, са финансијским аспектом реализације програма; донет План јавних 

набавки добара и услуга за текућу годину; обезбеђени услови за бољу ИТ 

опремљеност сектора, већи степен примене модернијих метода рада; побољшана 

комуникација и међусекторска сарадња, обезбеђен бољи проток и размена 

информација унутар министарства; ажуриран Информатор о раду за текућу годину. 

  

 2. Програм: 1501-02 Контрола и надзор тржишта 

 Циљ програма: Унапређена ефикасна контрола и надзор тржишта у 

складу са начелима ЕУ. 

 Опис програма: Инспекцијски надзор из делокруга рада тржишне 

инспекције обухвата надзор над усклађеношћу радњи и аката привредних субјеката 

са законом и пратећим прописима у области трговине и услуга којима се уређују: 

услови за обављање промета робе и вршење услуга које обављају правна и физичка 

лица и предузетници, усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа; 

спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и нуђења 

робе и услуга навођењем података којима се ствара или може створити забуна на 

тржишту, контрола продаје робе са ознакама и подацима који стварају или могу 

створити забуну у погледу порекла и квалитета робе и услуга), заштита потрошача, 

инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права 

интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе заштићене 

ауторским и сродним правом и заштита становништва од изложености дуванском 

диму. Тржишна инспекција подржава све активности у циљу повећања 

ефикасности инспекцијског надзора, нарочито у смислу увођења јасних процедура 

инспекцијског надзора, контроле примене тих процедура, бржег реаговања на 

захтеве грађана и привредних субјеката, контроле ажурности у раду тржишних 

инспектора, транспарентности процедура за решавање захтева, доступности 

информација о стању покренутог поступка као и о резултату тог поступка, 

стручности у раду инспектора и високог нивоа сарадње  инспекцијских служби. 

Повећање нивоа координације у инспекцијском надзору је услов успостављања 

надзора тржишта према европским стандардима и надзора тржишта у светлу нових 

законских решења садржаних у Закону о тржишном надзору и у Закону о општој 

безбедности производа, подзаконским актима за спровођење тих закона и 

предлозима за хармонизацију техничког законодавства.  



500 

 

 С обзиром да се ова сарадња углавном заснива на размени 

информација које су неопходне за спровођење законски дефинисаног надзора, 

стварање Мреже инспекцијских органа ће подржати свеобухватну базу података о 

субјектима над којима се врши надзор, мерама инспекцијског надзора и ефектима 

таквог надзора.  

 Правни основ: Закон о државној управи; Закон о министарствима; 

Закон о приватним предузетницима; Закон о заштити потрошача; Закон о 

оглашавању; Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права 

интелектуалне својине; Закон о жиговима; Закон о правној заштити индустријског 

дизајна; Закон о патентима; Закон о ознакама географског порекла; Закон о 

ауторском и сродним правима; Закон о заштити топографија интегрисаних кола; 

Закон о дувану; Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма; Закон 

о општој безбедности производа; Закон о електронској трговини; Закон о 

хемикалијама; Закон о биоцидним производима; Закон о техничким захтевима за 

производе и оцењивање усаглашености; Закон о амбалажи и амбалажном отпаду; 

Закон о фискалним касама; Закон о контроли предмета од драгоцених метала; 

Закон о трговини; Закон о безбедности саобраћаја на путевима; Закон о заштити 

становништва од изложености дуванском диму; Закон о оптичким дисковима; 

Закон о заштити корисника финансијских услуга; Закон о заштити пословне тајне; 

Закон о привредним друштвима; Кривични законик; Закон о општем управном 

поступку; Закон о привредним преступима; Закон о прекршајима. 

 Излазни резултати:  

 - Законитост аката и радњи трговаца и давалаца услуга на тржишту:  

Четири усвојене процедуре и усаглашене већ усвојене процедуре са новом 

законском регулативом; 33.000 контрола; 10.000 решења; 50  решења за заштиту 

права интелектуалне својине, по којима се поступа; 3.000 захтева/пријава 

правосудним органима; одржана 101 тематска радионица;                                                                                                                                                                                                                                                                   

извршено 250 узорковања и анализа усаглашености и безбедности производа;                                                                                                                                                                      

објављена листа небезбедних производа на „НЕПРО“; донети Закључци Владе РС о 

уступању без накнаде, односно продаји робе одузете у поступку инспекцијског 

надзора; извршена провера знања стеченог кроз обуку тржишних инспектора; 

едуковани инспектори за обављање послова инспекцијског надзора у складу са 

усвојеним процедурама и прописима из своје надлежности; обезбеђен пренос и 

обједињавање података о извршеним контролама тржишних инспектора путем 

софтвера; сачињени извештаји о раду Сектора, извршена анализа истих  и 

објављивање на сајту министарства; осавремењена и ажурирана евиденција о 

инспекцијском надзору, са усавршеном информационом инфраструктуром за 

праћење рада тржишних инспектора, подржава Мрежу инспекцијских служби; 

формиране базе података, не само о броју контрола и предузетим мерама, већ и о 

привредним субјектима омогућиће да се планира и прати колико и када инспектори 

одлазе код сваког привредног субјекта и да ли у тој контроли поступају у оквиру 

овлашћења; смањен број притужби на рад тржишних инспектора и уједначен 

приступ у контроли привредних субјеката применом јединствених процедура рада 

на територији Републике Србије, у односу на све привредне субјекте који су под 

надзором и у односу на остваривање права потрошача  и заштиту легалне трговине; 
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спроведена интерне контроле рада четири одељења тржишне инспекције којом су 

обухваћени сви извршиоци; извршена анализа интерног надзора, утврђивање и 

спровођење корективних мера; имплементација закона о тржишном надзору; 

информације о области тржишног надзора, доступне јавности; урађене одлуке и 

друга акта за формирање координационог тела у надзору тржишта као и други 

материјали везани за рад тог тела; усаглашени међусекторски ставови по 

предложеним актима од стране Међународних организација и радних тела; 

завршена евалуација и избор консултантске куће за имплементацију ИПА 

пројеката; обезбеђена документациона основа и започета сарадња са ЕУ 

експертима за израду додатне анализе постојећег стања у области тржишног 

надзора, завршена детаљна разрада активности ИПА пројекта које се финансирају 

из средстава ЕУ и започета њихова реализација; урађена аналитичко-пројектна 

документа (идејно решење) за унапређење софтвера који подржава активности, 

комуникацију и сарадњу органа тржишног надзора; реализовано присуство на две 

регионалне/међународне конференције и оставрени други видови регионалне 

сарадње који имају за циљ унапређење координације и међусекторске сарадње у 

области тржишног надзора или извршење уговорених обавеза сарадње у тој 

области; усаглашена акта (смернице, протоколи, уговори).   

  

 3. Програм: 1501-03 Успостављање савремено уређеног тржишта 

роба и услуга 

 Циљ програма: Економски ојачан сектор пословних услуга (убрзани 

раст и повећано учешће у БДП); Развијен сектор трговине и услуга у складу са 

законодавством и позитивном праксом ЕУ. 

 Опис програма: Успостављање савремено уређеног тржишта роба и 

услуга доприноси економском развоју Србије, а истовремено је претпоставка за 

убрзање процеса европских интеграција наше земље што све доприноси 

побољшању стандарда становништва. Сет закона из области услуга чије доношење 

је планирано у 2012. неопходан је инструмент за развој ове области у складу са 

европским стандардима што доприноси настојању државе да повећа извоз услуга и 

привуче иностране директне инвестиције у ову област. Доступност релевантних 

ажурних података о сектору пословних услуга заинтересованим странама 

посредством портала www.usluge.gov.rs. је у функцији остварења државних 

циљева.  

 Правни основ: Закон о министарствима; Закон о статистичким 

истраживањима. 

 Излазни резултати:  

 - Савремено уређено тржиште услуга: 

Актуелни статистички подаци сектора пословних услуга Републике Србије 

доступни непрекидно 24 сата преко интернета; Сачињени нацрти Закона о 

услугама, Закона о лобистичкој активности и Закона о посредовању у промету 

непокретности. 

 

 4. Програм: 1501-04 Унапређење институционалног оквира за развој 

тржишта роба 
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 Циљ програма: Унапређење институционалног оквира за развој 

трговине у Републици Србији. 

 Опис програма: Сврха програма је изградња и унапређење 

институционалног и законодавног оквира у трговини, уз пружање подршке развоју 

савремених тржишних институција, а имајући у виду позитивне примере и праксу 

развијених земаља и ЕУ. У надлежности министарства налази се предлагање и 

креирање законских решења у области трговине. У јулу месецу 2010. године 

усвојен је Закон о трговини који се примењује од 1. јануара 2011. године, због чега 

је потребно донети и неопходна подзаконска акта. Тренутно је на снази Закон о 

електронској трговини који је усвојен 2009. године. У 2010. години усвојена је 

Стратегија  развоја информационог друштва чији је саставни део Стратегија развоја 

е-трговине. У складу са усвојеним стратешким опредељењима и спроведеном 

анализом прописа и процедура као и анализом тренутног стања е-трговине у 

Србији, потребно је урадити и одређене измене и допуне Закона о електронској 

трговини. Такође је неопходно остварити сарадњу са другим институцијама у 

области трговине у земљи и иностранству како би се разменила искуства и како би 

се у законодавни систем уградила позитивна пракса развијених земаља, нарочито 

када је у питању законодавство Европске уније. У циљу предлагања нивоа 

контролисаних и регулисаних цена и мера економске политике за остваривање 

стабилности тржишта и цена неопходно је обезбедити стручну литературу, посебно 

публикације цена референтних земаља које служе за утврђивање цена одређених 

производа (на пример лекова за хуману употребу).  

 Правни основ: Закон о трговини; Закон о министарствима. 

 Излазни резултати:  

 - Унапређење стратешког и законодавног оквира, повећање 

конкурентности и јачање капацитета министарства: 

Урађени предлози подзаконских аката - Закон о трговини; Урађен предлог измене и 

допуне Закона о е-трговини. 

 

 5. Програм:1501-05 Јачање предузетништва и конкуренције у 

трговини Републике Србије 

 Циљ програма: Јачање конкуренције и предузетништва на тржишту 

Републике Србије. 

  Опис програма: Сврха програма је изградња јединственог 

информационог система и континуирано обезеђивање ажурних података за потребе 

управљања у трговини. У складу са усвојеним стратешким опредељењима, у 2010. 

години завршен је пројекат Изградња јединственог информационог система 

трговине Републике Србије који је финансиран средствима НИП-а и пуштен у рад 

Информациони систем трговине Републике Србије, чиме је значајно унапређен 

аналитички оквир у трговинској делатности. Међутим, информациони систем 

садржи податке о трговини закључно са 2009. годином. Програмом је предвиђено 

да се обезбеди расположивост статистичких података о трговини, да се обрачунају 

и унесу у базе Информационог система различити показатељи трговинског 

пословања и стања на тржишту за 2010. и 2011. годину, као и да се омогући 

администрација и несметан рад Информационог система. Општа је оцена да не 

постоји редовно сагледавање и праћење односа и сарадње између учесника на 



503 

 

тржишту Републике Србије. Имајући у виду да нарушени односи између учесника 

на тржишту могу узроковати поремећаје у редовном снабдевању становништва и 

привреде, програмом је предвиђено истраживање односа и сарадње учесника на 

тржишту на основу методологије која је развијена пројектом у 2009. години. 

Програмом се пружа подршка утврђивању реалног нивоа животног стандарда 

становништва у Републици Србији. Континуирано праћење личне потрошње и 

животног стандарда има за циљ да се сагледају и уоче трендови како би се 

предузеле одговарајуће превентивне или корективне мере на макро нивоу. 

Министарство трговине и услуга у сарадњи са Републичким заводом за статистику 

учествује у изради минималне и просечне потрошачке корпе у месечној динамици 

које се јавно објављују. Министарство подржава опредељење да тржишно активна 

и ефикасна трговина неминовно мора да егзистира на диверзификованој структури 

трговине – постојању трговинских предузећа различите величине, власничке 

структуре, порекла капитала и различитих формата продаје. Пројектом се пружа 

подршка развоју МСП у трговини у функцији развоја тржишта и модерног 

предузетништва. Информисаност и свест о значају поштовања правила о заштити 

конкуренције на тржишту Србије је на релативно ниском нивоу. Полазећи од тога 

да је један од основних стратешких приоритета будућег развоја трговине јачање 

конкуренције, пројекат је усмерен на унапређење области заштите конкуренције. У 

том смислу предвиђена је активност едукације и информисања шире јавности. Са 

друге стране будући да је у оквиру Министарства област заштите конкуренције у 

надлежности Сектора за трговину, цене и заштиту потрошача, те да је ступио на 

снагу нови Закон о заштити конкуренције, у циљу што бржег интегрисања Србије у 

токове ЕУ, као и размена искуства и усвајање позитивне праксе, јако је важна 

сарадња са релевантним институцијама и органима ЕУ у области заштите 

конкуренције. Такође, програмом се даје подршка развоју е - трговине у складу са 

усвојеним стратешким опредељењима. Имајући у виду да је у усвојеној Стратегији 

развоја е-трговине, као саставног дела Стратегије развоја информационог друштва, 

оцењено да је једна од баријера даљег развоја е-трговине неедукованост и 

недовољна информисаност о предностима овог вида пословања, програмом је 

предвиђено спровођење низа едукативних и информативних активности. 

Програмом се пружа подршка развоју домаћих брендова у функцији подизања 

конкурентности укупне привреде Србије. У циљу креирања здраве тржишне климе 

и поспешивања маркетиншког начина размишљања и пословања предузећа у 

Србији, Министарство пружа подршку развоју брендова који послују на тржишту 

Републике Србије.  

 Правни основ: Закон о трговини; Закон о министарствима. 
 Излазни резултати:  

 - Развој предузетништва и конкуренције, тржишно активна и 

ефикасна трговина: 

Унети подаци о трговини и трговинској мрежи за 2011. годину и обезбеђен 

континуиран рад Инфромационог система трговине Републике Србије; Урађени 

месечни извештаји о кретању стандарда становништва - минималне и просечне 

потрошачке корпе; Реализоване едукативне и информативне активности у области 

заштите конкуренције; Реализоване едукативне и информативне активности у 
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области електронске трговине; Израђен софтвер за обраду података прикупљаних 

на основу правилника о подацима о трговини и трговинској мрежи. 

 

 6. Програм:1502-01 Унапређење заштите потрошача у Републици 

Србији 

 Циљ програма: Виши степен заштите потрошача у Републици 

Србији; Пружаоци услуга ускладили интерна акта и пословање са новим Законом о 

заштити потрошача; Ојачан тренд успоставњања европског амбијента пословања у 

сектору услуга Републике Србије. 

 Опис програма: Унапређење заштите потрошача је приоритет који не 

само да проистиче из уговора о Стабилизацији и придруживању Републике Србије 

са ЕУ, већ се тиме јача европски амбијент пословања, што благотворно делује на 

стандард становништва. Важност заштите потрошача у домену услуга произилази 

из чињенице да сектор услуга доприноси са 60% БДП Србије. Информисање 

потрошача и пружаоца услуга о њиховим правима и обавезама, уз мониторинг 

усклађивања интерних аката и пословања привредних субјеката сектора услуга са 

новим Законом о заштити потрошача, допринеће бољој заштити потрошача у 

Србији и већој конкурентности сектора услуга, чиме се економски амбијент у 

Србији приближава оном у ЕУ.  

 Правни основ: Закон о министарствима, Закон о заштити потрошача. 

 Излазни резултати:  

 - Унапређење заштите потрошача у области услуга: 

Привредни субјекти у сектору услуга ускладили интерна акта и пословање са 

новим Законом о заштити потрошача; потврђен тренд смањења броја рекламација 

call centrа министарства. 

 

 7. Програм: 1502–02 Подстицање и подршка наступа српских 

предузећа на међународном тржишту 

 Циљ: Знатно динамичнији раст извоза роба и услуга; 

 Опис програма: У циљу повећања извоза, као једног од битних 

услова за повећање домаћег бруто производа и стандарда становништва као и 

обезбеђења макроекономске стабилности, неопходно је створити што повољније 

услове за побољшање структуре извозне понуде српске привреде, у којој сада 

доминирају сировине и полупроизводи. Као императив се поставља неопходност 

сталног повећања конкурентности привреде српских производа. Ради остварења 

тих циљева економске политике, неопходно је обезбедити знатно ефикасније 

облике промоције привреде на свим најзначајнијим међународним 

манифестацијама. Програм подразумева пре свега финансијску подршку српским 

предузећима да се на прави начин представе на регионалном и глобалном тржишту 

и тиме освоје нова или поврате позиције на старим тржиштима. 

 Правни основ: Стратегија развоја трговине Републике Србије. 

 Излазни резултати:  

 - Савременији и ефикаснији наступ српске привреде на светском 

тржишту. 

 

 8. Програм: 1502-03 Јачање конкурентности у области услуга 
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 Циљ: Ојачана конкурентност сектора услуга Републике Србије; 

Развијен сектор трговине и услуга у складу са законодавством и позитивном 

праксом ЕУ; 

 Опис програма: Јачањем конкурентности привредних субјеката у 

сектору услуга обезбеђује се убрзани развој националне економије. Виши степен 

конкурентности у области услуга обезбеђује потрошачима већу, квалитетнију и 

јефтинију понуду, што повољно делује на стандард становништва. Кластер је 

погодан и за ефикасну презентацију производа и услуга иностраним купцима, јер 

омогућава заједничко спровођење активности на иностраном тржишту уз ниже 

трошкове. Посебан значај за унапређење понуде и квалитета пословних услуга на 

домаћем и иностраном тржишту има кластер портал који омогућује информисање и 

контакт са заинтересованим странама, али и међусобну комуникацију чланица 

кластера, што доприноси ефикаснијем остваривању циљева кластера, који су 

сагласни са циљевима развоја  сектора услуга.  

 Правни основ: Закон о министарствима. 

 Излазни резултати: 

 - Ажуриран портал, кластери функционални и привредни субјекти 

обучени 

 

 9. Програм: 1502-04 Унапређење квалитета производа и услуга у 

Републици Србији 

 Циљ програма: Унапређен квалитет производа и услуга у Републици 

Србији 

 Опис програма: Унапређење квалитета производа и услуга допринеће 

убрзаном економском развоју Србије, што је истовремено обавеза Србије према 

Споразуму о стабилизацији и придруживању са ЕУ. Институционална подршка 

примене европских стандарда пословања је од прворазредног значаја за 

унапређења квалитета производа и услуга у свим секторима националне привреде. 

Програм предвиђа подршку очувању и унапређењу старих заната, који 

представљају економски најслабије субјекте сектора услуга. Јачањем свести о 

значају очувања старих (традиционалних) заната, као и информисањем потрошача 

у земљи и иностранству о функционалности њихових производа и услуга у 

данашње време, обезбедиће се  ширење овог сегмента тржишта и створити услови 

за профитабилније пословање у овој области. Имплементација програма обухвата 

јачање добре праксе и ефикасне понуде роба и услуга старих заната у земљи и 

иностранству кроз модел јавно-приватног партнерства, чиме се истовремено 

афирмише српска традиција која нас чини препознатљивим у породици европских 

народа. 

 Правни основ: Закон о министарствима. 

 Излазни резултати:  

 - Ажурирани стандарди досупни на сајту и ојачани привредни 

субјекти старих заната: Ојачана свест о значају очувања и подршке развоју старих 

заната у Републици Србији; предузетници из области старих заната усклађују 

пословање са захтевима савременог тржишта. 

 

 10. Програм: 1502-05 Спровођење ССП у домену трговине и услуга 
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 Циљ: Унапређење међународне сарадње и убрзање процеса 

европских интеграција у области трговине и услуга. 

 Опис програма: Успешна имплементација 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 

предстојеће преговоре о чланству, један су од приоритетних циљева Министарства. 

Сектор за пољопривредну политику и међународну сарадњу кроз своје редовне 

активности на хармонизацији прописа са законодавством ЕУ, као и припреми и 

праћењу пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и билатералних донатора, 

доприноси ефикасном испуњењу преузетих обавеза и коришћењу могућности које 

се у овој фази интеграције пружају. Сектор за пољопривредну политику и 

међународну сарадњу, у домену трговине и услуга, такође спроводи низ редовних 

активности на унапређењу регионалне и међународне сарадње, путем 

успостављања и развијања мреже контаката и сарадње са сродним министарствима 

и институцијама земаља у окружењу и чланица Европске уније, с циљем 

прихватања позитивне праксе и искустава у процесу приступања ЕУ, као и сарадње 

на реализацији пројеката. Такође, кроз информативну и едукативну кампању 

усмерену на домаћу јавност и економске субјекте, настоји да подигне ниво знања и 

суштинско разумевање процеса европских интеграција. 

 Правни основ: Закон о министарствима, ССП (Закон о потврђивању 

Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 

њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, 

Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима са ЕУ (Закон о 

потврђивању Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 

Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране. 

 Излазни резултати: Припремљен ТoR (Terms of Reference); 

Спроведена тендерска процедура пројеката у оквиру ИПА 2011 и 2012 и започета 

имплементација пројеката ИПА 2011 и ИПА 2010; Спроведене планиране 

активности пројекта у оквиру ИПА 2009; Одобрени предлози пројекта за ИПА 2012 

и 2013; Добијена акредитација за ДИС; Започета реализација пројеката 

финансираних из других извора; Испуњеност предвиђених обавеза које проистичу 

из статуса кандидата за чланство у ЕУ; Успостављена и развијена сарадња са 

најмање 3  сродна министарства држава у региону и државама чланицама ЕУ, као и 

са институцијама ЕУ; Ревидирана база података о вези домаћих и европских 

прописа; Извршена предвиђена стручна редактура српске верзије правних тековина 

ЕУ; Степен реализације програма и пројеката у сваком новом ГОП циклусу 

повећан у односу на претходни. 

 

 11. Програм:1504-01 Изградња и позиционирање националног бренда 

Србије 

 Циљ: Снажан и адекватно позициониран национални бренд Србије; 

 Опис програма: Сврха програма Изградња и позиционирање 

националног бренда Србије је креирање повољног економског и друштвеног 

амбијента за развој снажног бренда Србије, као кровног бренда који обухвата 

широк спектар области и богат систем вредности и неопипљивих карактеристика. 

Стварањем одрживе институционалне структуре и спровођењем низа истраживања 
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и анализа ствара се основа за дефинисање стратешког оквира за развој националног 

бренда Србије, а затим 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 директно утиче на раст инвестиција, бржи 

економски развој, унапређење обима и структуре извоза, бољи квалитет производа 

и услуга, развој предузетништва и иновација, повољнију позицију домаћих 

брендова, као и препознатљивост природних, културних и историјских вредности 

Србије. У оквиру програма, посебан нагласак је дат дефинисању визуелног и 

вредносног идентитета националног бренда који ће обезбедити основу да 

национални бренд заузме повољну позицију на глобалном тржишту и обезбеди 

висок степен препознатљивости Србије. Поред тога, успостављањем јединственог 

интернет портала Национални бренд Србије, омогућиће се обједињавање 

информација из домена промоције и брендинга Србије, ефективна размена идеја, 

покретање иницијатива, ефикасна комуникација свих заинтресованих страна у 

брендинг процесу, као и подизање свести и едукација о значају бренда земље и 

потреби интензивније примене маркетинга и брендинга у свим сегментима 

економије и друштва. Резултат активности у оквиру овог програма ће бити снажан 

и добро позициониран национални бренд Србије као динамичне и иновативне 

европске земље, чиме ће се значајно утицати на прилив инвестиција, бржи 

економски развој, повећање обима и промену структуре извоза, подизање нивоа 

квалитета производа и услуга путем увођења европских стандарда, стварање 

повољнијих услова за развој предузетништва и примену иновација, привлачење 

туриста, прилив образоване и стручне радне снаге, повољнију тржишну позицију 

домаћих производних и услужних брендова, као и препознатљивост природних, 

културних и историјских вредности Србије. Национални бренд Србије, као кровни 

бренд, обухвата широк спектар делатности и области, као и богат систем вредности 

и неопипљивих карактеристика. Наиме, национални бренд обухвата: појединачне 

производне и услужне брендове; институције друштва, државе, културе, спорта, 

уметности; природне лепоте и богатства; манифестације, изложбе, фестивале, 

догађаје; карактеристике, менталитет и система вредности људи; обичаје и морал; 

националну кухињу, градитељство, уметничко стваралаштво, културно-историјске 

споменике и много тога другог што чини једну земљу јединственом.  

 Правни основ: Закон о министарствима, Одлука Владе Републике 

Србије о образовању Савета за промоцију Србије 05 Бр: 02-6767/2007-1 од 

11.октобра 2007.   

 Излазни резултати:  

 - Изграђен јак национални бренд Србије: 

Ефективан и ефикасан институционални оквир за национални бренд Србије; 

Креирана Стратегија за национални бренд Србије; Спроведена одговарајућа 

истраживања у области националног бренда Србије;  Имплементиран визуелни 

идентитет националног бренда Србије; Виши ниво свести јавности о значају 

националног бренда; Унапређена позиција и препознатљивост националног бренда 

Србије у свету; Обезбеђено веће учешће јавних личности у промоцији Србије; 

Унапређени односи са јавношћу; Стручни скупови и сајмови подржани кроз 

Национални бренд Србије; Подржан развој појединачних брендова; Повећан ниво 
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свести и знања економских субјеката о маркетингу и брендингу; Подржане 

друштвене иницијативе и пројекти у вези са промоцијом идентитета и вредности 

Србије. 

 

 12. Програм: 2601-09-03 Побољшање заштите потрошача у 

Републици Србији 

 Циљ програма: Изграђен и развијен систем заштите потрошача у 

складу са правним тековинама ЕУ 

 Опис програма: Програм је наставак постојећег програма и подршка 

пројекту ИПА 2009 „Јачање заштите потрошача у Србији“ који је одобрен од 

Европске комисије, а чија је реализација започета почетком августа 2011. године. 

Програм и пројекат ИПА 2009 „Јачање заштите потрошача у Србији“ треба да 

допринесу унапређењу и подизању нивоа заштите права и интереса потрошача у 

Републици Србији у складу са правним тековинама и стандардима ЕУ. Програм 

посебно треба да допринесе: унапређењу и комплетирању законодавног оквира у 

области заштите потрошача кроз даље усклађивање са ЕУ acquis и доношење 

подзаконских аката у складу са новим Законом о заштити потрошача и доношење 

Стратегије заштите потрошача; унапређењу и  изградњи институцоналног оквира 

свих носилаца система заштите потрошача кроз јачање њихових капацитета; 

унапређењу и развоју интегрисаног информационог система заштите потрошача 

кроз умрежавање и повезивање институција владиног и невладиног сектора у 

области заштите потрошача и других учесника на тржишту у циљу подизања 

информисаности потрошача о њиховим потрошачким  правима;  креирању услова и 

успостављању система вансудске заштите потрошача у Републици Србији. 

Програм и пројекат ИПА 2009 „Јачање заштите потрошача у Србији“ имају за циљ 

изградњу и јачање система заштите потрошача у Републици Србији, који је у овим 

условима неизграђен и неразвијен у односу на систем заштите потрошача у 

земљама чланицама ЕУ. Истовремено у циљу ефикасног спровођења дела 

Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 

њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 

(члан 78. Заштита потрошача) неопходно је ојачати капацитете Министарства и 

другим институцијама владиног и невладиног сектора за заштиту потрошача. За 

извршавање задатака која произилазе из процеса придруживању ЕУ, а посебно се 

односе на: 

• Имплементацију нових законских решења и изградњу законодавног и стратешког 

оквира заштите потрошача у Републици Србији; 

• Изградњу  и развој интегрисаног информационог система заштите потрошача; 

• Припрему и имплементацију пројеката финансираних из ЕУ фондова.  

Пројекат ИПА 2009 „Јачање заштите потрошача у Србији“ ће трајати три године (у 

периоду 2011-2014. године), чија реализација је започета почетком августа 2011. 

године, а којим су одобрена средства у износу од 2.900.000,00 евра, од чега 

Европска комисија кроз пројекат одабраног тима ИПА 2009 обезбеђује 2.260.500,00 

евра, а МТУ да суфинансира 400.000,00 евра у периоду од 2011-2014. године, чиме 

се испуњава обавеза Министарства преузета потписивањем Финансијског 

споразума у марту 2010. године. 
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 Правни основ: Закон о заштити потрошача, Закон о трговини, Закон о 

министарствима. 

 Излазни резултати:  

 Комлетиран стратешки и правни оквир заштите потрошача и 

усклађени прописи у складу са ЕУ acquis; Побољшани и ојачани капацитети 

министарства, удружења потрошача (кроз саветовалишта) и друге институције у 

систему заштите потрошача; Повећана сарадња, координација и повезаност  

министарства, удружења потрошача и других институција у систему заштите 

потрошача; Повећана свест и информисаност потрошача о потрошачким правима 

кроз саветовање и информисање у оквиру саветовалишта потрошача, кроз кампање, 

кроз медије; Израђен Концепт Информационог система за заштиту потрошача; 

Промовисано решавање спорова потрошача кроз  вансудску заштиту. 

 

 13. Програм: 2601-10-08 Јачање система тржишног надзора 

прехрамбених и непрехрамбених производа у Републици Србији 

 Циљ програма: Смањење изложености потрошача небезбедним и 

неквалитетним производима кроз унапређење функционисања система тржишног 

надзора; Подршка координираном и организованом приступу тржишном надзору 

кроз развој информатичке основе за умрежавање органа у систему тржишног 

надзора; Стварање предуслова за унапређење регионалне сарадње у тржишном 

надзору. 

 Опис програма: Програм је намењен суфинансирању ИПА пројекта 

2010 - Јачање система тржишног надзора прехрамбених и непрехрамбених 

производа у Републици Србији. Ради унапређења координације органа тржишног 

надзора неопходно је: упознавање са најбољим праксама ЕУ у координацији 

тржишног надзора, развијање информатичке подршке и повезивање са 5 

приоритетних органа тржишног надзора у првој фази, оснивање тела за 

координацију тржишног надзора, упознавање чланова Савета за безбедност 

производа са најбољим праксама ЕУ у координацији тржишног надзора, 

проширивање информатичке подршке укључивањем још 5 органа тржишног 

надзора у другој фази, имплементација Закона о тржишном надзору и едукација 

инспекцијских органа тржишног надзора и представника привреде, међународна 

сарадња и формирање регионалне асоцијације тржишних инспекција, учешће у 

раду међународних семинара и радионица на тему тржишног надзора, узорковање 

и анализа производа са аспекта усаглашености и безбедности и информисање 

јавности о резултатима рада система тржишног надзора. Сви расходи и издаци су 

приказани са ПДВ-ом, а трошкови платног промета и финансијских услуга су 

приказани због повезаности са осталим трошковима. Активности из главног 

програма у овом моменту нису развијене. Рад на пројектном задатку је започео 

13.09.2010. године, поступак избора консултантске куће је још увек у поступку, 

тако да, по његовом завршетку, може доћи до корекција како у активностима  тако 

и у динамици овог програма. Обзиром да реализација пројекта касни више од 

годину дана, могуће је да се део планираних активности (па и потребних, 

планираних средстава) пренесе и у 2013. годину. 

 Правни основ: Закон о министарствима, Закон о државној управи, 

Закон о државним службеницима, Закон о трговини, Закон о општој безбедности 
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производа са два подзаконска акта – Уредба о начину успостављања и рада система 

брзе размене информација о опасним производима и Правилник о облику и 

садржини обавештења о опасном производу, Закон о техничким захтевима за 

производе и оцењивање усаглашености, Закон о стандардизацији, Закон о 

метрологији, Закон о акредитацији, Закон о заштити потрошача, Закон о 

хемикалијама, Закон о биоцидним производима, Закон о електроенергетској и 

грађевинској инспекцији и инспекцији парних котлова, Закон о енергетици, Закон о 

електронским комуникацијама, Закон о санитарном надзору, Одговарајући 

технички прописи, Имплементација закона о тржишном надзору. 

 Излазни резултати: Извештај о пракси неких ЕУ земаља у 

координацији у тржишном надзору; Анализа постојећег стања и предлог идејног 

решења за унапређење постојећих софтвера; Идејно решење, његова верификација 

и имплементација, унапређена међународна сарадња и основана регионална 

асоцијација тржишних инспекција; Формирано тело за координацију тржишног 

надзора; Проширена информатичка мрежа органа тржишног надзора на још пет 

органа; Унапређени административни капацитети; Јавност и привредни субјекти 

упознати са радом и резултатима система тржишног надзора. 

 

 Планирана средства за функцију 420 – Пољопривреда, шумарство, 

лов и риболов користиће се за финасирање скупа мера економског, социјалног, 

еколошког и институционалног карактера, усмерених ка остваривању циљева 

постављених пољопривредном политиком, а ближе дефинисаних стратешким 

документима Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

Републике Србије.  

 Субвениције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

планиране су за реализацију циљева и мера пољопривредне политике, и то: 

 - Унапређења стручног знања и сталног усавршавања људских 

капацитета, као носилаца развоја пољопривреде - Стално растући захтеви тржишта, 

као и решеност Републике Србије да прихвати правце кретања европске 

пољопривредне политике, захтевају унапређење стручног знања и стално 

усавршавање људских капацитета, као носилаца развоја пољопривреде. Имајући у 

виду тренутно недовољан ниво продуктивности примарне пољопривредне 

производње, као и недовољну ефикасност коришћења расположивих ресурса, као 

неминовност се намеће потреба за унапређењем знања и технологија у 

пољопривреди, као и потреба за континуираним праћењем трендова у области 

нових технологија производње и гајења. На овај начин отвара се могућност 

унапређења производње, како у погледу произведених количина, тако и у погледу 

повећања квалитета произведених производа, што води повећању конкурентности 

на тржишту, односно бољем позиционирању производа на тржишту.  

 - Развијања прогнозно-извештајних процедура и активности - 

Планирана средства користиће се и за успостављање система метеоролошко-

биолошке службе извештавања у пољоривреди чиме се омогућава правовремено 

спровођење агротехничких и заштитних мера, а све у циљу заштите стабилности 

пољопривредне производње и очувања прехрамбене сигурности. Као сектор који је 

најизложенији и у највећој мери зависан од временских услова, сектор 

пољопривреде захтева континуирано праћење временских прилика у кратком року, 
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али такође и праћење климатских промена у дужем року. Природне елементарне 

непогоде могу у великој мери да угрозе пољопривредну производњу, утичући на 

смањење како квантитета, тако и квалитета производа, уз могућност и потпуног 

уништења целокупног рода, односно појаве потпуне штете. Управо из тог разлога 

намеће се потреба за развијањем прогнозно-извештајних процедура и активности, 

што би омогућило правовремено спровођење агротехничких и заштитних мера, а 

све у циљу заштите стабилности пољопривредне производње и очувања 

прехрамбене сигурности. Осим климатске условљености производње, 

пољопривреда је изложена и опасностима од биолошки штетних организама, пре 

свега болести штеточина и корова. Штете узроковане одређеним организмима по 

појединим линијама производње могу да се крећу од неколико процената, па чак до 

потпуне штете, односно до тоталног губитка приноса. Европска регулатива у 

области заштите и здравља биља прописује захтеве, према којима свака земља има 

обавезу успостављања одговарајућег и поузданог система праћења присуства и 

кретања штетних огранизама на својој територији. Како је Србија важна 

пољопривредна регија Еворпе, са израженим настојањем за унапређење 

пољопривредне производње и извозном орјентацијом, непходно је успоставити 

систем производње, компатибилан стандардима пољопривреде развијених земаља. 

Успостављање система по овим стандардима подразумева свест о присуству и 

нивоу штеточина или проузроковача болести, као и знање о најефикаснијим и 

адекватним мерама контроле. 

 - Мере селекције - Мере селекције спроводе се континуирано ради 

унапређења генетског потенцијала, како би се обезбедили услови за побољшање 

квалитета, као и укупне производње меса, млека, јаја, вуне, меда и других 

пчелињих производа. На тај начин домаће тржиште било би задовољено у погледу 

квалитета и здравствене безбедности производа анималног порекла, а тржишни 

вишкови би се пласирали на инострано тржиште. Механизам имплементације ове 

мере подразумева финасирање утврђених поступака селекције, заснованих на 

међународним стандардима, које се обављају континуирано, јединствено и 

систематски у дужем временском периоду. 

 - Подршке некомерцијалним газдинствима - Ова мера је усмерена ка 

газдинствима која својом производњом и тржишном позицијом нису у стању да 

прате трендове које диктира тржиште, и која на основу пласмана сопствених 

производа не обезбеђују задовољавајући ниво дохотка. Ова категорија 

пољопривредних газдинстава није у могућности да произведе довољне количине 

производа за тржиште, као ни производе задовољавајућег нивоа квалитета, што 

онемогућава њихову тржишну оријентацију и чини их оријентисаним ка мерама 

подршке дохотку.  

 У оквиру Министарства, поред субвенција за наведене мере, највећи 

износ средстава планира се за набавку средстава за развијање прогнозно-

извештајних процедура и активности, набавку опреме за лабораторије за 

испитивање земљишта, као и опреме за реализацију активности које се реализују и 

финансирају ради израде програма газдовања шумама сопственика.  

 Расходи за запослене обухватају плате и додатке запослених, 

доприносе на терет послодавца, накнаде за превоз запослених и социјална давања 

запосленима у Министарству и органима управе у оквиру овог министарства.  
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 На основу Закона о преузимању надлежности Аутономне Покрајине 

Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду 

преузео је послове и запослене, чији су послови одређени као надлежност АП 

Војводине. Средства за плате и додатке запослених и доприносе планирана су на 

економској класификацији 463 – Текући трансфери осталим нивоима власти.  

 

 

ГЛАВА 19.1 - 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 

која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава који води Министарство 

финансија - Управа за трезор, у складу са посебним прописом којим се уређује 

Регистар пољопривредних газдинстава, и то: краткорочним кредитирањем 

пољопривредних газдинстава - физичких лица, преко пословних банака и 

дугорочним кредитирањем пољопривредних газдинстава - правних и физичких 

лица, преко пословних банака, с тим да ће Влада посебним актом утврдити услове 

и начин субвенционисања пољопривредне производње, као и доделе кредита 

регистрованим пољопривредним газдинствима. 

 Средства за финансирање фонда у 2012. години обезбеђују се од 

прикупљених отплата кредита одобрених регистрованим пољопривредним 

газдинствима у предходним годинама. 

 Наведена средства користиће се за субвенционисање пољопривредне 

производње (економска класификација 451 – Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама).  

 Распоред и коришћење средстава Фонда врши се по посебном акту 

Владе. 

 

 

ГЛАВА 19.2 - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 

 

 Управа за ветерину као орган управе у саставу Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде обавља послова 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 дугих 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 призводњу 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 
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биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове одређене 

законом. 

 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.  

 Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове државне управе и 

стручне послове који се односе на усклађивање и промену законске регулативе као 

у увођење нових процедура и стандарда контроле и унапређења ветеринарског 

система кроз следеће задатке: 

 1. Задаци у обезбеђивању адекватне заштите здравља и добробити 

животиња: 

 Примена највиших стандарда у здравственој заштити и добробити 

животиња је услов не само за очување здравља животиња и повећање њихове 

продуктивности већ и за спречавање преношења одређених опасних зооноза на 

људе, али и економско јачање ове области привређивања наше земље, нарочито 

када је извоз у питању.  

 Национални интерес наше земље је контрола, спречавање 

појављивања, ширења и брзо искорењивање егзотичних болести са Листе нарочито 

опасних заразних болести. 

 2. Задаци у области ветеринарског јавног здравства: 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу 

Закона о ветеринарству доноси сваке године Програм системског праћења резидуа 

фармаколошких, хормонских и других штетних материја у живим животињама, 

примарним производима животињског порекла, храни животињског порекла, води 

за напајање животиња и храни за животиње, што обезбеђује извозни статус држави 

за извоз производа животињског порекла. Мониторинг резидуа у Републици 

Србији се спроводи од 1970. године. На основу Одлуке Европске комисије од 16. 

маја  2007. године којом се допуњује Одлука 2004/432/ЕЦ о сагласности на план 

мониторинга резидуа трећим земљама, Републици Србији је одобрен комплетан 

Национални план за мониторинг резидуа којим су обухваћене следеће категорије 

животиња и примарних производа животињског порекла: говеда, овце, козе, свиње, 

живина и коњи за клање, као и дивљач, риба, јаја, млеко и мед. Позитивно оцењен 

систем спровођења Програма пружа могућност за проширење листе призвода 

животињског порекла из Србије у земље Европске уније. За његово континуирано 

спровођење, неопходно је одрживо финансирање из буџетских средстава. 

 3. Задаци у очувању животне средине (уклањање специфичних 

ризичних материјала из кланица, кланичних конфиската и уништавање месно-

коштаног брашна).  

 Наставак решавања проблема кланичног отпада када је у питању 

очување животне средине, контрола заразних болести и обезбеђивање услова за 

несметану међународну трговину је непходан и потребно је наставити даље 

финансирање кафилерија и успостављање адекватног система нешкодљивог 

уклањања отпада категорије 1, 2 и 3. У циљу постизања стандарда ЕУ неопходно је 

обезбедити и средства за спаљивање анималног отпада категорија 1 и 2.  
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 4. Задаци у контроли кретања животиња и спречавању појаве и 

ширења заразних болести. 

 Ради обезбеђивања потпуне следљивости у ланцу интегрисане 

контроле производње хране животињског порекла, неопходно је обавити 

регистрацију свих газдинстава и имања на којима се држе животиње, а све 

животиње обележити и регистровати у централној бази. Успостављањем 

информационог система биће омогућено праћење кретања животиња а тиме и 

обезбеђена контрола епизоотија. Након успостављања система идентификације и 

регистрације говеда, израђен је слични систем и код оваца, коза и свиња која се 

мора наставити и у наредним годинама. Она је нужан предуслов за остале програме 

надзора заразних болести и обезбеђивање следљивости у производњи и промету 

безбедне хране. Један од најважнијих задатака из ове области је и обезбеђивање 

следљивости у промету говеда, сходно хармонизованим прописима, што укључује 

праћење свих кретања говеда који се поред документације пратити и кроз 

Централну базу. Подршком ЕУ кроз пројекта јачање капацитета обележавања 

животиња у РС, поред хармонизације прописа и процедура, у 2009. години је 

обезбеђена је и интеграција информационих система, укључујући и лабораторијски 

информациони систем. На овај начин је ће се обезбедити систем брзог упозоравања 

на присуство ризика (узорци пореклом од живих животиња, хране и хране за 

животиње) као и хитног реаговања од стране надлежног тела.  

 5. Задаци који се односе на спречавање ширења, сузбијање и 

искорењивање заразних болести - надокнада штете настала услед убијања 

животиња или принудног клања, спровођење дезинфекције, дератизације и 

дезинсекције, висока спремност ветеринарских екипа и њихова мобилност у 

случају хитне потребе. 

 Расходи за запослене обухватају накнаде за превоз запослених, накнаде 

за отпремнине и помоћ запосленима, награде и бонусе. 

 Стални трошкови (економска класификација 421) планирани су у 

складу са потребама комуникације и обезбеђивања услова за рад. Управа 

финансира око 80 фиксних телефона и 413 умрежених мобилних апарата, као и 

друге трошкове везане за рад запослених у седишту управе и на територији Србије. 

Управа финансира и два месна дигитална вода за два сервера, који омогућавају везе 

првог приоритета и стални приступ интернету за велики бој корисника. Трошкови 

елекричне енергије такође су велики, имајући у виду велики број објеката у 

унутрашњости, у којима раде запослени у ветерини и чије трошкове треба платити 

такође са ове економске класификације. Остали односе се на закуп простора ван 

седишта и комуналне услуге. 

 Како у процесу стабилизације и прикључивања  Републике Србије 

Европској Унији, Управа за ветерину покрива четвртину законских прописа, који 

морају да се ускладе са прописима Европске Уније, техничка питања усаглашавања 

прописа захтевају обавезна путовања, како у Брисел, тако и у остале центре 

међународних организација Европске Уније. Такође, као пуноправни члан 

међународних организација (OIE, FAO, WHO, WTO) саставни део радних обавеза 

запослених Управе за ветерину, представљају стални контакти и присуства 

састанцима и конференцијама наведених међународних организација. Средства за 

ове намене планирана су на економској класификацији 422 – Трошкови путовања, 
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као и трошкови које Управа за ветерину као партнер на пројекту ИПА 2011 из 

области безбедности хране и добробити животиња мора да обезбеди као своје 

учешће на пројекту. 

 На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирана су 

средства за ангажовање лица због повећаног обима посла, ангажовање експерата 

због обавезе усаглашавања  домаће легислативе са легислативом Европске уније, за 

штампање разних образаца и пасоша за животиње, за услуге превођења, за 

одржавање и адаптацију апликативног софтвера у књиговодству, услуге 

образовања и усавршавања запослених тј. котизације за учествовање на 

семинарима и саветовањима и услуге информисања. 

 Специјализовене услуге (економска класификација 424) планиране су 

у складу са потребама управе везано за посебне врсте едукације запослених, као и 

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. 

  Средства планирана на економској класификацији 425 – Текуће 

поправке и одржавање намењена су за одржавање електричне и електронске 

опреме, механичке поправке и лимарске радове на службеним возилима, 

биротехничке, уградне опреме и остале поправке и одржавање производне, 

моторне, непокретне и немоторне опреме. 

 Трошкови за стручну литературу, набавку материјала за превозна 

средства, материјал за образовање, канцеларијски и потрошни материјал планирана 

су на економској класификацији 426 – Материјал.  

 Дотације међународним органзацијама (економска класификација – 

462) представљају међународне чланарине за чланство у Светској организацији за 

здравствену заштиту животиња ОИЕ и Европској комисији за контролу болести 

животиња слинавка и шап ЕУФМД. 

 Порези, обавезне таксе и казне (економска класификација 482) 

односе на исплату техничких прегледа и регистрација службених возила.  

 Средства за набавку рачунарске опреме и набавку возила за 

ветеринарске инспекције предвиђена су на економској класификацији 512 - 

Машине и опрема. 

 Управе за ветерину остварује сопствене приходе по основу Закона о 

ветеринарству и то су: накнаде за издавање уверења о здравственом стању 

животиња; накнаде за извршене прегледе при утовару пошиљке животиња ван 

епизоотиолошке јединице; накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе 

објеката, односно прегледе општих и посебних услова за хигијену хране и хране за 

животиње; накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе животиња, 

производа и хране животињског порекла, хране за животиње и споредних 

производа животињског порекла у производњи и промету; накнаде за обележавање, 

регистрацију и праћење кретања животиња; накнаде за обележавање и евиденцију 

паса, односно евиденцију мачака; накнаде за извршене ветеринарско-санитарне 

прегледе пошиљки у међународном промету. Ови приходи користе се за 

спровођење мера здравствене заштите животиња.   
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ГЛАВА 19.3 - УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

 

 Управа за заштиту биља (у даљем тексту: Управа), као орган управе у 

саставу Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, 

обавља 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 и 

друге послове из ове области. 

 Правни основ за активности и услуге које пружа Управа за заштиту 

биља: Закон о здрављу биља, Закон о средствима за заштиту биља, Закон о 

средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, Закон о генетички 

модификованим организмима, Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти, 

Закон о безбедности хране, Закон о признавању сорти пољопривредног биља, Закон 

о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља. 

 У структури текућих расхода најзначајније су субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама (економска класификација 451). 

Ова средства користе се за финансирање Програма мера заштите здравља биља, 

Посебних програма у области заштите биља и Програм мониторинга остатака 

средстава за заштиту биља у храни биљног порекла.  

 Програм мера заштите здравља биља спроводи се ради спречавања 

појаве, уношења, ширења и сузбијања штетних организама. Доноси се на основу 

мишљења Стручног савета и спроводе га правна лица која обављају послове од 

јавног интереса и фитосанитарна инспекција. Програм обухвата стални и посебан 

надзор који се спроводи на одређеним културама чије је гајење од значаја за 

Републику Србију, посебан надзор над одређеним штетним организмима у складу 

са препорукама и обавезама које проистичу из чланства у међународним 

организацијама и припрему процедура и упутстава за праћење, обрађивање 

података и извештавање, као и тестирање биљног материјала на присуство штетних 

организама. 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 или неких других инцидентних ситуација у области средстава за 

заштиту биља.  

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су 

средства за плаћање сталних месечних трошкова у вези коришћења пословних 

просторија (у Београду, на граничним прелазима и у Управним окрузима), 

трошкови коришћења фиксних и мобилних телефона, интернета, услуге доставе 

поште, плаћање енергетских услуга. 

 На економској класификацији 422 – Трошкови путовања планирана 

су средства за обављање редовних  планских контрола, обиласка огледних поља и 

лабораторија на разним локалитетима, обављање редовних инспекцијских 

контрола, контрола примене уредби, планских контрола инспектора у окрузима ван 

њихових седишта и других ванредних контрола, као и средства за службена 

путовања у иностранство.  
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 На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирана су 

средства за услуге превођења стручног материјала за потребе подзаконских аката, 

услуге одржавања рачунара, услуге одржавања софтвера, трошкови за стручно 

усавршање запослених, услуге штампање сертификата, штампање инспекцијских 

записника, услуге које се плаћају ангажованим лицима по уговору о делу, уговори 

са научно истраживачким и другим организацијама. 

 На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге 

планирана су средства 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. Обавезе плаћања је потребно измирити за сваку 

календерску годину, тако да је потребно предвидети буџетска средства пре прилива 

сопствених  прихода на истом нивоу. Послови се обављају у складу са законом и у 

сврху успостављања система; 

 Средства за редовно одржавање и поправке зграда и опреме 

планирана су на економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање 

зграда и грађевинских објеката.  

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су средства 

за канцеларијски материјал, одећу и обућу за потребе инспекције, претплату на 

гласила и стручне часописе, набавку стручне литературе, куповину бензинских 

бонова за потребе коришћења службених возила, материјал за пољопривреду.  

 На економској класификацији 462 – Дотације међународним 

организацијама планирана су средства за потребе плаћања контрибуције за 

чланство у Картагена протоколу за биолошку заштиту за 2012.-2014. године и 

средства за плаћање годишњих трошкова чланства у Међународној унији за 

заштиту нових биљних сорти –УПОВ. 

 За набавку опреме (компјутери, преносни рачунари, штампачи, 

скенери, телефони, телефакс апарати, копир апарати, канцелариски намештај, 

клима уређај) планирана су средства на економској класификацији 512 – Машине и 

опрема. 

 На економској класификацији 515 - Нематеријална имовина 

планирана су средства за набавку компјутерског софтвера и софтверског пакета за 

анализу ризика за потребе фитосанитарне инспекције за безбедност хране и 

граничне фитосанитарне испекције, као и за потребе  целе Управе за заштиту биља. 

 

  

ГЛАВА 19.4 - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

 

 Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу 

Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, обавља 

послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику 

водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев 

дистрибуције водe; заштиту од вода; спровођење мера заштите вода и планску 

рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање 

режима вода који чине и пресецају границу Републике Србије, инспекцијски надзор 
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у области водопривреде који се обавља у складу са законом, као и друге послове 

одређене законом. 

 За обављање послова из своје надлежности, Републичка дирекција за 

воде користи средства из буџета Републике Србије. 

 Расходи за запослене обухватају накнаде у натури и накнаде у 

готовом за превоз запослених.  

 Стални трошкови (економска класификација 421) обухватају 

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 планирана на економској класификацији 422 – Трошкови 

путовања предвиђена су за: службена путовања у земљи, службена путовања у 

иностранству и трошкове путовања у оквиру редовног рада. Приликом планирања 

трошкова службених путовања имала се у виду природа и обим послова који се 

обављају у Дирекцији, посебно потреба обављања послова билатералне и 

мултилатералне међународне сарадње у области вода, чињеница да водним 

инспекторима нису покривени сви управни окрузи због чега један број водних 

инспектора има обавезу да осим управног округа у који је распоређен, обавља и 

послове из своје надлежности и на територији других управних округа у којима 

нема водних инспектора. 

 Средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору 

предвиђена су за: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања 

државних службеника, угоститељске услуге и репрезентације, услуге 

информисања, котизације за семинаре и стручна саветовања, стручне услуге и 

остале опште услуге. 

 Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) односе 

се на поправке сопствених моторних возила, као и поправке разних апарата и 

опреме које користе државни службеници Републичке дирекције за воде. 

 Средства планирана на економској класификацији 426 – Материјал 

предвиђена су за: административни материјал (средства личне заштите и службене 

одеће за водне инспекторе и возача), материјал за образовање и усавршавање 

државних службеника, као и за материјал за саобраћај (гориво и остали материјал 

за саобраћај). На овој позицији највећа средства су планирана за набавку моторног 

бензина и дизела за потребе коришћења службених моторних возила. 

 Средства планирана на економској класификацији 482 - Порези, 

обавезне таксе и казне предвиђена су за: трошкове регистрације путничких возила, 

као и плаћање трошкова изречених мера по записницима и решењима надлежних 

републичких органа. 

 Ради побољшања техничких услова за обављање послова из 

надлежности Републичке дирекције за воде овај орган намерава да у 2012. години, 

за потребе државних службеника у овом органу, набави административну опрему 

(рачунарска, комуникациона, електронска и фотографска). Средства за ове намене 

планирана су на економској класификацији 512 – Машине и опрема.  

 У процесу увођења и развоја Водног информационог система 

предвиђено је увођење система управљања документима (DMS – Document 
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mаnagement system). Републичка дирекција за воде започела је активности на 

дефинисању докумената и њихових токова кроз Дирекцију. Створени су и основни 

предуслови и набављен потребан хардвер (сервери и скенер), а у току је израда 

предметног софтвера. Средства за ове намене планирана су на економској 

класификацији 515 – Нематеријална имовина.  
 

 

ГЛАВА 19. 5 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 

 Законом о водама је прописано да се Буџетски фонд за воде 

Републике Србије, којим управља Министарство, пољопривреде, шумарства и 

водопривреде - Републичка дирекција за воде, оснива ради евидентирања посебних 

средстава намењених финансирању послова од општег интереса који се 

финансирају у складу са тим законом на територији Републике Србије, осим 

територије аутономне покрајине. 

 Такође, Законом је прописано да се средства за финансирање 

Буџетског фонда за воде Републике Србије обезбеђују из апропријација у буџету 

Републике Србије за текућу годину, од накнада за воде и то: накнада за коришћење 

водног добра; накнада за испуштену воду; накнада за одводњавање; накнада за 

коришћење водних објеката и система и сливне водне накнаде, остварених на 

територији Републике Србије, осим територије Аутономне покрајине и од прихода 

од управљања слободним новчаним средствима тог фонда. 

 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; 

4) изградња, одржавање и управљање мелиорационим системима; 

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). 

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге 

планирана су средства за израду студија, планских докумената, пројеката и 

припрему инвестиција.  

  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 – 
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план заштите вода од загађивања и програм мониторинга) и студија од значаја за 

област водопривреде.  

  Развој водног информационог система захтева значајна материјална 

средства. Током 2012. године потребно је наставити активности на обезбеђивању 

података, топографских карата, катастарских подлога, дигитализовати допунске 

просторне податке, наставити израду катастра водног добра, наставити израду 

катастра водних грађевина и система и катастра загађивача, као и других елемената 

водног информационог система. 

  За концепцијски решене водопривредне проблеме, као и за објекте – 

системе за које постоји техничка документација различитог нивоа, неопходно је у 

циљу припреме инвестиције, урадити/комплетирати или усагласити пројектну 

документацију. Такође, за водне објекте за које не постоји израђена техничка 

докуметација неопходно је приступити изради исте. Техничка решења која се 

предлажу морају имати позитивно оцењене студије оправданости од стране 

државне ревизионе комисије о томе да је концепција предложених решења 

технички и економски оправдана и у складу са стратегијским документима. Осим 

квалитетне израде пројеката потребно је и правилно дефинисати редослед 

приоритета – извођења појединих система и објеката у водопривреди. 

 План управљања водама се доноси за слив реке Дунав и за водна 

подручја и садржи све потребне елементе којима се на разматраном подручју 

обезбеђује рационално коришћење и заштита вода, као и заштита од вода, што 

укључује и процену неопходних средстава за реализацију планираних активности, 

динамику и начин њиховог обезбеђења. План управљања водама за слив реке 

Дунав припрема Министарство.  

 План управљања ризицима од поплава доноси се за територију 

Републике Србије и за водна подручја. Планом управљања ризицима од поплава се, 

у циљу смањивања штетних последица поплава на здравље људи, животну 

средину, културно наслеђе и привредну активност, дефинишу циљеви управљања 

ризицима од поплава и мере за њихово постизање, приоритети, потребна средства и 

надлежна правна лица за спровођење плана.  

 Планoм заштите вода од загађивања прописују се мере потребне за 

контролу, спречавање или ограничавање загађења, мере за пречишћавање 

загађених вода, мере превенције и контроле уноса расутих загађења, 

институционалне надлежности, као и одговорности и овлашћења правних лица у 

вези са спровођењем заштите вода и друге мере потребне за заштиту и унапређење 

квалитета вода. 

  Како овај орган не располаже ресурсима за израду наведене 

документације за израду истих потребно је ангажовање путем уговора и уз примену 

Закона о јавним набавкама специјализованих научно истраживачких организација 

(института и факултета) које испуњавају услове за обављање научно истраживачке 

делатности од општег интереса (водопривреда) и које су од надлежног 

министарства акредитоване за обављање тих послова. 

  Ради унапређења снабдевања водом и одвођења и пречишћавања 

отпадних вода насеља и општина у Србији, реализујући Годишњи програм 

управљања водама, овај орган закључује уговоре са јединицама локалне 

самоуправе у којима не постоје јавна предузећа, чији је оснивач јединица локалне 
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самоуправе, која су регистрована за обављање послова који се односе на изградњу 

и реконструкцију објеката за коришћење вода и објеката за прикупљање, транспорт 

и пречишћавање отпадних вода. Да би се обезбедило финансирање израде техничке 

докуметације потребне за изградњу и реконструкцију водних објеката за 

коришћење вода и водних објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавање 

отпадних вода у тим општинама било је потребно предвидети средства на 

економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти и на тај начин 

омогућити да се за напред наведене намене пренесу средства тим јединицама 

локалне самоуправе. 

 Планирана средства би се обезбедила пре свега из прихода од водних 

накнада. 

У области билатералне међународне сарадње приоритет је покретање 

сарадње са суседним државама са којима није успостављена водопривредна 

сарадња и иновирање већ постојећих споразума. Током 2012. године планиран је 

процес преговарања и потписивања недостајућих и иновираних споразума. У 

области мултилатералне сарадње планирано је интензивирање рада у оквиру 

Међународне комисије за слив реке Саве, Међународне комисије за заштиту реке 

Дунав и у оквиру Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова 

и међународних језера. У перспективи приступања Европској унији, развијање 

међународне сарадње се поставља као императив. Такође, планирано је и учешће у 

финансирању реализације међународних пројеката у области вода. Током 2012. 

године интензивираће се активности у области придруживања Европској унији. На 

основу ратификованог споразума Република Србија је дужна да плати 

контрибуцију Међународној комисији за заштиту реке Саве. Средства за ове 

намене планирана су на економској класификацији 462 – Текуће дотације 

међународним организацијама.  

 Буџетски фонд за воде финансира се и из прихода остварених по 

основу накнада за воде, у складу са Законом о водама.  

 На економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти 

планирана су средства за изградњу и одржавање вишенаменских брана са 

акумулацијама (брана и акумулација „Ровни” код Ваљева, брана и акумулација 

„Селова” код Куршумлије, брана и акумулација „Ариље на профилу Сврачково”), 

уређење и коришћење вода, заштиту вода од загађивања и уређење водотока и 

заштита од штетног дејства вода.  

 
  

ГЛАВА 19.6 - УПРАВА ЗА ШУМЕ 

 

 Управа за шуме као орган управе у саставу Министарства 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 дивљaчи, 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 структури расхода најзначајнији су расходи који се односе на 

специјализоване услуге (економска класификација 424).  
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  Средства на овој економској класификацији планирана су за 

финансирање послова у шумама сопственика за које се доноси програм, 

мониторинг шума, трошкова контроле производње шумског садног материјала, 

фитосанитарни преглед расадника, израду програма развоја ловног подручја, 

израду ловних карата, 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 (ICP-FOREST). 

 Производња репродуктивног материјала подлеже обавезној контроли 

производње шумског садног материјала једном, односно код топола два пута у току 

вегетације. 

 Фитосанитарном прегледу подлежу биље, биљни производи и 

прописани објекти на месту производње, промета, дораде, прераде и складиштења, 

редовно, у прописаним временским интервалима, најмање једном годишње.  

 Спровођење циљева и мера за развој ловства и унапређивање стања 

популације дивљачи у ловном подручју врши се на основу програма развоја ловног 

подручја, који доноси Министарство расписивањем јавног кокурса за израду 

програма развоја ловних подручја. 

 Јавна предузећа односно привредна друштва, која су регистрована за 

обављање делатности од општег интереса у области ловства обављају као поверене 

послове: обраду и дистрибуцију ловних карата и прикупљање и обраду података за 

катастар ловишта и централну базу података. Министарство води Катастар 

ловишта и Централну базу података. 

 Део средстава за рад ове управе односи се на субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама (економска класификација 451), а 

користиће се за унапређивање заштите и гајења дивљачи за ловну годину, 

извештајно – дијагнозно прогнозне послове у заштити шума (ИДП), односно 

послове од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите 

здравља биља у шумарству и Програм приоритетних мера у шумарству. 
 На економској класификацији 421 - Стални трошкови средства су 

планирана за услуге комуникација и трошкове осигурања службених аутомобила. 

 На економској класификацији 422 планирани су трошкови на име 

службених путовања у земљи у циљу обављања основне делатности, и то трошкови 

дневница, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја и остали 

трошкови за путовања у земљи. За службена путовања у иностранство у већини 

случајева организатори сносе трошкове, а запослени радници добијају дневнице. 

 Средства планирана на економској класификацији 423 – Услуге по 

уговору намењена су за одржавање и адаптацију апликативног софтвера у 
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књиговодству, услуге образовања и усавршавања запослених тј. котизације за 

учествовање на семинарима и саветовањима, услуге информисања, накнаде за 

ангажоване по уговору о делу и штампање ловних карата. Део средстава је 

намењен за праћење реализације пројекта унапређења стања приватних шума кроз 

премер и израду програма газдовања тим шумама, у циљу ефикасне реализације 

пројекта.  

 Средства за одржавање електричне и електронске опреме, механичке 

поправке и лимарске радове на службеним возилима, биротехничке, уградне 

опреме и остале поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и 

немоторне опреме планирана су на економској класификацији 425 – Текуће 

поправке и одржавање. 

 Трошкови за стручну литературу (годишња претплата за „Службени 

гласник РС”, IN DOK, „Цекос” и Привредни саветник), набавку материјала за 

превозна средства (бензин, уља, мазива и аутомобилске гуме), материјал за 

образовање и остали материјали за посебне намене планирани су на економској 

класификацији 426 - Материјал. 

 Средства за плаћање међународне годишње чланарине тј. учешће у 

Европској мрежи шумских генетичких ресурса (EUFORGEN) и чланарине за OECD 

групу шумског репродуктивног материјала планирана су на економској 

класификацији 462 – Дотације међународним организацијама.  

  На економској класификацији 482 – Порези, обавезне таксе и казне 

планирана су средства за исплату техничких прегледа и регистрацију службених 

возила.  

         На економској класификацији 512 - Машине и опрема и 515 - 

Нематеријална имовина, средства су планирана за набавку 3 компјутера са 

пратећом опремом и одговарајућих софтвера, ради вођења Катастра ловишта и 

Централне базе података за сва ловишта. 

 

  

ГЛАВА 19.7 - 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, односно Управа за шуме. Фонд се 

оснива на неодређено време. 

Средства Буџетског фонда обезбеђују се из: дела накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта, накнаде за заштиту, коришћење и 

унапређивање општекорисне функције шума, буџета Републике Србије, фондова 

намењених руралном развоју, заштити животне средине, заштити вода, 

регионалном развоју, новчаних казни које су изречене за: кривична дела којим је 

нанета штета шуми, привредне преступе или прекршаје, затим одузету имовинску 

корист и средства добијена продајом одузетих предмета у поступцима за 

утврђивање одговорности за кажњива дела, средства остварена од промене намене 
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шума, средства остварена отуђењем шума и шумског земљишта у државној 

својини, средства остварена од донација и других извора у складу са законом. 

Средства Буџетског фонда користиће се за реализацију Програма 

заштите и унапређења шума, на економској класификацији 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећимa и организацијама. 

 

 

ГЛАВА 19.8 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА  

                         РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 На основу Закона о дивљачи и ловству образован је Буџетски фонд за 

развој ловства Републике Србије. Овим фондом управља Министарство 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, односно Управа за шуме. 

  Буџетски фонд за развој ловства РС финансира се из прихода 

остварених од накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи и 

накнаде за ловну карту. 

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге 

планирана су средства за израду програмa развоја ловног подручја и поверене 

послове чувања, заштите и гајења дивљачи до окончања поновљеног поступка 

доделе права на газдовање ловиштем. 

 Средства на економској класификацији 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама планирана су за израду и 

реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања 

популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији. 

 

 

ГЛАВА 19.9 - ДИРЕКЦИЈA ЗА РЕФЕРЕНТНЕ НАЦИОНАЛНЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ 

 

 У складу са Законом о министарствима формирана је Дирекција за 

референтне националне лабораторије у саставу Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

 Стални трошкови (економска класификација 421) обухватају 

трошкове електричне енергије и природног гаса за грејање простора лабораторије,  

трошкове комуналних услуга, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона, 

интернета и услуга доставе поште  и трошкове осигурања службених аутомобила.  

 Трошкови смештаја и дневница на службеном путу у земљи ће 

настати ради обука и презентација коју ће обучени из лабараторије пружати 

запосленима у регионалним лабараторијама. Ови трошкови су само део стварних 

трошкова, а већину трошкова ће сносити заинтересоване регионалне лабараторије. 

Ови трошкови обухватају и трошкове присуствовања панелима и семинарима 

везаним за лабараторијске анализе и огледе који ће се одржавати у иностранству. 

  На економској класификацији 423 - Услуге по уговору планирана су 

средства за покриће административних услуга, компјутерских услуга; услуга 

образовања и усавршавања запослених (запослени у Националној референтној 

лабараторији, за потребе постизања пуне референтности морају да прођу обуке у 
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националним референтним лабараторијама земаља ЕУ, али и домаћим регионалним 

лабараторијама, како би сагледали свој обим и врсту посла); услуга информисања, 

стручних услуга (трошкови експертских анализа и израде стандардних 

оперативних процедура за лабараторије, а све у циљу припреме за акредитацију, 

израда водича за рад регионалних лабараторија), остале опште услуге.  

 Специјализоване услуге (економска класификација 424) обухватају 

плаћање поверених послова по Закону о здрављу биља, о средствима заштите биља, 

средствима за исхрану биља и безбедности хране. 

 То су послови лабараторијских анализа на присуство штетних 

организама, лабараторијских анализа за потребе пострегистрационе контроле, 

мониторинга остатака пестицида и контаминаната хране. 

 Са позиције Текуће поправке и одржавање опреме ће се вршити 

плаћање поправки насталих услед кварова на водоводној, канализационој мрежи и 

електричној мрежи, санација крова, одржавање зелене површине око лабораторије 

и плаћања на редовном одржавању лабораторијске опреме, мерних инструмената, 

прецизних инструмената и сл. 

 На економској класификацији 426 – Материјал предвиђена су 

средства за набавку канцеларијског материјала (запослени у лабораторији,  који ће 

радити на испитивању и анализи узорака, морају да имају заштитну одећу и 

одговарајућу ХТЗ опрему) материјал за образовање, материјал за саобраћај, 

материјал за очување животне средине, медицински и лабораторијски материјал.  

 Средства за трошкове регистрације аутомобила које користи 

инспекторат планирана су на економској класификацији 482 - Порези, обавезне 

таксе и казне. 

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана су 

средства за набавку рачунара и штампача.  

 Средства на економској класификацији 515 – Нематеријална имовина 

намењена су доградњи постојећег софтвера којим ће се повезати лабораторијска 

опрема са централним системом Дирекције и чинити такозвани Лабораторијски 

информациони систем. 

 

 

ГЛАВА 19.10 - 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 и где је то потребно и по правилима 

јавних набавки; припрема уговор о 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 
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обављени или услуге извршене у складу са закљученим уговором; успоставља и 

води рачуноводствено евидентирање уговорних обавеза и исплата; спроводи 

програме међународних подстицаја пољопривредне политике у Републици Србији; 

води Регистар пољопривредних газдинстава; врши независну интерну ревизију; 

доставља извештаје и анализе министру; обавља друге послове, у складу са 

Законом о пољопривреди и руралном развоју.  

 У структури расхода најзначајније су субвенције јавним 

нефинансијским предузећимa и организацијама (економска класификација 451) и 

ова средства користе се за реализацију Програма мера за стварање повољних 

услова на тржишту и аграру за пољопривредне произвођаче. 

 У складу са великим потенцијалом и улогом пољопривреде у 

привреди Србије, постоје и велике потребе носилаца пољопривредне производње, 

које само уз државну помоћ могу бити ефективно задовољене, што би створило 

услове за бољи тржишни пласман пољопривредних производа, као и за бољу 

конкурентску позицију српских производа на међународном тржишту. 

 Средствима аграрног буџета, усмереним у различите мере аграрне 

политике, у наредном периоду треба изградити одржив и ефикасан пољопривредни 

сектор који може да се такмичи на светском тржишту, доприносећи порасту 

националног дохотка, обезбедити храну која задовољава потребе потрошача у 

погледу квалитета и безбедности, осигурати подршку животном стандарду за људе 

који зависе од пољопривреде а нису у стању да својим развојем прате економске 

реформе, осигурати подршку одрживом развоју села, сачувати животну средину од 

утицаја ефеката пољопривредне производње, припремити пољопривреду Србије за 

интеграцију у ЕУ, припремити политику домаће подршке и трговине у 

пољопривреди за правила СТО. 

 Аграрна политика Србије имплементира се кроз систем мера 

подстицаја у пољопривреди. Основне врсте подстицаја су: непосредни подстицаји, 

тржишни подстицаји и структурни подстицаји.  

 Значајан део буџетских средстава намењен је непосредним 

подстицајима, који подразумевају директну  подршку производњи у периоду 2012-

2014. године и спроводиће се путем примене различитих врста мера, којима ће се 

директно утицати на смањење цене коштања пољопривредних производа, уз 

обезбеђивање услова за повећање понуде пољопривредних производа на тржишту. 

 Оне представљају вид директног плаћања по јединици површине (по 

хектару), по грлу стоке и ценовну подршку за поједине пољопривредне производе 

(плаћање по литру произведеног млека). Имплементацијом ових мера, кроз циљано 

субвенционисање инпута у производњи (ђубрива, горива, сертификованог семена и 

средстава за заштиту биља), обнављања сточног фонда, унапређења производње 

млека, подстицање осигурања пољопривредних газдинстава, обезбеђују се услови 

за усмеравање пољопривредних произвођача ка производњи намењеној тржишту. 

 Непосредни подстицаји обухватају мере регресирања производних 

инпута у ратарској и повртарској производњи, мере подршке осигурању у 

пољопривреди, исплате премија за млеко, генетско унапређење у сточарству. Мера 

која представља најобимнију аграрну меру подршке ратарској и повртарској 

производњи по опредељеним средствима свакако је мера регресирања производних 

инпута у ратарској и повртарској производњи, пре свега декларисаног семена, 
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минералног ђубрива и дизел горива. Циљ ове мере је стимулисање развоја тржишта 

осигурања у пољопривреди и смањење ризика од наглог пада прихода газдинства  у 

овој производњи, односно обезбеђивање профитабилности произвођача у условима 

настанка штете. Мером подршке осигурању у пољопривреди, пољопривредни 

произвођачи се стимулишу да осигуравају своју биљну и животињску производњу, 

како би то постала устаљена пракса произвођача приликом планирања производње. 

Циљ мере исплате премије за млеко је унапређење економичности производње 

млека, као и побољшање квалитета производа. Овом мером такође се жели постићи 

усмеравање дистрибуције млека у млекаре, како би се избегла дистрибуција млека 

на пијацама, где не постоји могућност потпуне контроле исправности и квалитета 

производа. Мером генетског унапређења у сточарству настоји се да се побољша 

генетски потенцијал у сточарству Србије, што посредно утиче како на повећање 

сточног фонда, тако и на повећање продуктивности и економичности производње 

млека и меса.  
 Друга област пласмана буџетских средстава намењена је тржишним 

подстицајима и спроводиће се кроз мере подршке складиштењу пољопривредних 

производа у јавним складиштима, као и кроз субвенционисање производње млека у 

праху. 

 Конкурентност домаће производње представља трећу област 

пласмана буџетских средстава где су предвиђене мере структурних подстицаја. Ове 

мере подразумевају улагања у изградњу савремених објеката за смештај животиња, 

изградњу осталих пољопривредних објеката, складиштење и прераду 

пољопривредних производа, као и инвестиције усмерене ка активностима за 

повећање додате вредности пољопривредних производа. 

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су 

средства за трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, 

услуге комуникација и трошкове осигурања.  

 Службена путовања у земљи предвиђају 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 и 

директора Управе. Службена путовања у иностранство предвиђена су због 

неопходности личне комуникације и учествовања нашег менаџмента као и 

стручног кадра из разних области рада у пољопривредним и тржишним кретањима 

у Европи и региону.  

 На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирана су 

средства за превођење ЕУ документације, као и симултано превођење при посетама 

ревизора ЕУ, израду наменских, апликативних  софтвера као и њихово одржавање, 

трошкове стручног усавршавања, израду и штампање информативних материјала 

(образаца, билтена и др) који је намењен регистрованим пољопривредним 

произвођачима и које су они у обавези да преузимају и поступе по њима у својим 

регионалним филијалама Трезора, редовно информисање наше пољопривредне 

јавности путем медија, ангажовање стручног кадра који је потребан ради 

реализације програма Управе. 

 Услуге које Управа користи од стране експерата који су 

специјализовани за помоћ у иплементирању и успостављању нових функција у 
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државним установама које се припремају за акредитацију, планирана су на 

економској класификацији 424 – Специјализоване услуге.  

 На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање 

планирана су средства за одржавање пословне зграде и постојеће опреме.   

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су средства 

за набавку канцеларијског материјала за редован рад, стручне литературе, бензина 

за службена возила, као и остали материјал за превозна средства и остале намене.  

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана су 

средства за набавку лиценци за радне станице као и друге пратеће опреме 

(штампачи, скенери, итд). За опремање радног простора неопходна је набавка 

канцеларијскојг намештаја како за пријемне, тако и за канцеларије где се 

администрирају захтеви по уредбама. Неопходна је и набавка недостајуће опреме 

која је потребна као пратећа за учеснике у саобраћају. 

 Средства на економској класификацији 515 – Нематеријална имовина 

намењена су за набавку и имплементацију софтвера. 

 

 

ГЛАВА 19.11 - 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. 

 Средства на економској класификацији 421 – Стални трошкови 

планирана су за трошкове енергетских, комуналних и услуга комуницирања и 

трошкове осигурања. 

  Трошкови путовања (економска класификација 422) обухватају 

трошкове дневница, смештаја и правоза на службеном путу и везани су за изградњу 

коридора 10 и 7 и добровољне замене пољопривредног земљишта. 

 Средства за плаћање послова које запослени у Управи нису у 

могућности да самостално обављају (не поседовање одговарајуће опреме, посебне 

специјалистичке студије или обуке и сл. ) и који се поверавају факултетима и 

институтима планирани су на економској класификацији 424 – Специјализоване 

услуге.  

 Трошкови поправки и одржавања (економска класификација 425) 

обухватају поправке аутомобила и опреме коју користе запослени у Управи за 

пољопривредно земљиште и део трошкова за текуће одржавање зграде у којој је 

смештена Управа. 

 Средства планирана на економској класификацији 426 – Материјал 

обухватају набавку бензинских бонова, куповину дела потребног канцеларијског 

материјала, куповину стручне литературе која је потребна за редован рад 

запослених у Управи.  

 Предвиђена буџетска средства за субвенције (економска 

класификација 451) користиће се за финансирање Програма побољшања квалитета 

земљишта, заштите и уређења пољопривредног земљишта, студијско 
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истраживачких радова. Управа за пољопривредно земљиште ће финансирати 

радове на уређењу (ревитализацији) пољских путева, одводњавању, наводњавању, 

привођењу култури пољопривредног земљишта, против ерозивним мерама, 

побољшању квалитета, контроли плодности, као и другим пројектима заштите и 

уређења пољопривредног земљишта. 

 Планирана средства на економској класификацији 482 - Порези, 

обавезне таксе и казне односе се на трошкове регистрације аутомобила. 

 Средства за набавку рачунара, штампача, копир и скенер апарата 

предвиђена су на економској класификацији 512 – Машине и опрема.   

 Средства за куповину софтвера за праћење наплате сопствених 

прихода планирана су на економској класификацији 515 – Нематеријална имовина.  

 Сопствени приходи које остварује Управа за пољопривредно 

земљиште користиће се за финансирање радова на уређењу (ревитализацији) 

пољских путева, одводњавању, наводњавању, привођењу култури пољопривредног 

земљишта, против ерозивним мерама, побољшању квалитета, контроли плодности, 

као и другим пројектима заштите и уређења пољопривредног земљишта. 

 

 

РАЗДЕО 20 - МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

 Законом о министарствима утврђено је да Министарство економије и 

регионалног развоја, обавља послове државне управе који се односе на:     

  Привреду и привредни развој - положај привредних друштава и 

других облика пословања; повезивање привредних друштава и других облика 

организовања за обављање делатности; употребу назива Републике Србије у 

пословном имену привредног друштва; пословно и финансијско реструктурирање 

привредних друштава и других облика пословања; приватизацију; стечај; 

стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене метале; 

анализу ефеката прописа; структурно прилагођавање привреде; утврђивање 

политике и стратегије индустријског развоја у контексту повећања извоза и 

инвестиција као кључних генератора одрживог привредног раста и макроекономске 

стабилности; предлагање мера и праћење спровођења економске политике за раст 

индустријске производње у целини и по појединим гранама; предлагање мера за 

подстицање инвестиционих улагања; координацију послова у вези са подстицањем 

инвестиционих улагања; подстицање развоја привреде; предлагање мера економске 

политике за развој малих и средњих предузећа и предузетника; координацију 

послова у вези с проценом вредности капитала; осигурање банкарских кредита за 

развој малих и средњих предузећа и предузетника; кредитирање и осигурање 

извозних послова и инвестиција у иностранству; координацију послова у вези с 

повезивањем привредних друштава са стратешким иностраним инвеститорима; 

предлагање и спровођење финансијских и других мера ради подстицања пословања 

привредних субјеката у Републици Србији; предлагање и спровођење финансијских 

и других мера ради подстицања конкурентности и ликвидности привреде 

Републике Србије. 

 Национални инвестициони план - систем, развој и унапређење 

пројеката Националног инвестиционог плана; стратешко планирање, иницирање и 
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спровођење пројеката заједно са надлежним министарствима; расписивање и 

спровођење јавног позива за одабир пројеката; утврђивање приоритета пројеката; 

предлагање Влади пројеката Националног инвестиционог плана; пројектовање 

буџета за пројекте из Националног инвестиционог плана; учествовање у 

имплементацији и праћењу остваривања пројеката по фазама; надзор над 

спорвођењем пројеката; сарадњу и координацију са министарствима, органима 

аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе; заједничко 

управљање поједначним пројектима; међупројектну координацију; праћење 

реализације пројеката, мерење ефеката пројеката и оцена успешности; 

организовање јавних расправа о пројектима; успостављање одговарајуће базе 

података неопходне за споровођење пројеката Националног инвестиционог плана; 

координисање активности донатора и корисника средстава; подстицање 

остваривања међународне сарадње у областима од значаја за Национални 

инвестициони план, као и друге послове у складу са законом. 

 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; 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 припреми, закључивању и примени 

међународних уговора о социјалном 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. 

 Планирање и развој туризма - стратегију и политику развоја туризма; 

интегрално планирање развоја туризма и комплементарних делатности; развој и 

одрживо коришћење простора и туристичких дестинација од значаја за туризам; 

спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за 

подстицање развоја и промоцију туризма; таксе и накнаде у туризму; 

имовинскоправне послове у туризму; унапређење система вредности и 

конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и 

развој туристичког информационог система; услове и начин обављања делатности 

туристичких агенција угоститељске делатности, наутичке делатности, као и 

пружање услуга у туризму; уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта и 

пружање услуга на скијалишту; уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у 

бањама, тематским парковима и јавним купалиштима; инспекцијски надзор у 

области туризма. 

 Регионални развој - анализу расположивих ресурса и потенцијала 

региона; методологија за мерење степена развијености општина и региона; 

координирање и усмеравање активности које подстичу регионални развој; 
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подстицање равномернијег регионалног развоја и развоја недовољно развијених 

подручја; изградњу пословне и комуналне инфраструктуре; спровођење концепта 

индустријског развоја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из 

делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних 

фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи; планирање, програмирање 

и предлагање развојних пројеката из области регионалног развоја и пројеката од 

интереса за Републику Србију; надзор и вредновање развојних пројеката; 

подстицање међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне 

сарадње; обезбеђивање материјалних и других услова за развој и промоцију 

региона. 

 Предлагање и спровођење мера у области економских односа са 

иностранством; праћење међународних економских односа и 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 билатералну 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; спољну трговину и 

унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе 

двоструке намене (контролисане робе); хармонизацију спољнотрговинских 

прописа са ЕУ и СТО и другим мултилатералним институцијама и организацијама 

и њихову имплементацију; промет роба, услуга и права индустријске својине; 

посебне облике спољнотрговинског пословања; закључивање и праћење примене 

међународних трговинских уговора и споразума; страна улагања, њихову 

реализацију и мере подстицаја; координирање, реализацију финансијских и других 

мера подстицаја извоза привредних субјеката у Републици Србији; евидентирање и 

праћење директних улагања страних привредних субјеката у Републици Србији и 

активности домаћих привредних субјеката у иностранству; прописе у области 

страних улагања и концесија и њихово усклађивање са правом ЕУ; преговарање 

ради закључивања билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и 

израду закона о њиховом потврђивању; унапређивање и праћење економске 

билатералне и регионалне сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с 

међународним економским организацијама и агенцијама Организације уједињених 

нација; припрему учешћа представника Републике Србије 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 Републике Србије. 

 На основу законом утврђених надлежности, Министарство економије 

и регионалог развоја, наведене послове и активности обавља у оквиру неколико 

функционалних целина, и то: 

Функција 410 - општи економски и комерцијални послови по питању рада, 

Функција 411 - општи економски и комерцијални послови, 

Функција 412 - општи послови по питању рада, 
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Функција 473 - туризам, 

Функција 474 - вишенаменски развојни пројекти, 

Функција 490 - економски послови некласификовани на другом месту. 

 Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови по 

питању рада 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови планирана су 

средства за плаћање трошкова фиксних и мобилних телефона, трошкова осигурања 

(осигурање запослених и осигурање службених аутомобила)  и трошкова закупа 

простора, а највећим делом су намењена за плаћање накнаде за коришћење 

градског грађевинског земљишта за пословни простор који користи ово 

министарство у улици Булевар краља Александра број 15. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови путовања планирана 

су средства за трошкове службених путовања у  земљи и иностранству, који се 

односе на област привреде. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору планирана су 

средства за плаћање услуга превођења, штампања, услуга за израду софтвера, 

стручне услуге, услуге објављивања огласа и друге медијске услуге, трошкова 

репрезентације, поклона, угоститељских услуга и  котизација за семинаре.  

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге 

планирана су средства  за финансирање: Агенције за приватизацију, Агенције за 

страна улагања и промоцију извоза, Агенције за привредне регистре, у складу са 

Закључком Владе 05 Број: 023-36802011-1 као и за остале специјализоване услуге. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање 

планирана су средства за плаћање трошкова одржавања опреме која се налази у 

просторијама Министарства (компјутери, фотокопир апарати, штампачи, телефони) 

а чије одржавање не може да се обезбеди преко Управе за заједничке послове 

републичких органа, као и за текуће поправке и одржавање службених аутомобила 

Министарства економије и регионалног развоја. 

 На економској класификацији 426 – Материјал, планирана су 

средства намењена за канцеларијски материјал који се не може набавити преко 

Управе за заједничке послове републичких органа, претплату на часописе и 

билтене, бензин и дизел гориво за службене аутомобиле, као и за остали материјал 

за посебне намене. 

 На економској класификацији 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама: средства су намењена за:  

 1. измирење обавеза које произилазе из реализације Уредбе о 

условима за субвенционисање каматних стопа за кредите за одржавање 

ликвидности и финансирање трајних обртних средстава и за извозне послове у 

2011. години, односно за намирење износа субвенционисане камате која је 

утврђена  Уредбом из 2011. године. Ова средства могу се користити и за 

евентуално покретање новог програма за субвенционисање кредита за ликвидност 

у 2012. години, у складу са актом Владе, и уколико привредне околности буду 

сугерисале да је ова врста државне помоћи привреди неопходна. 

 2. измирење обавеза које произилазе из реализације Уредбе о 

условима за субвенционисање каматне стопе за кредите за инвестиције у 2011. 
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години, као и за измирење износа субвенционисане камате за 2012. годину, а по 

основу пласираних  инвестиционих кредита у 2010. години.   

 3. измирење обавеза које произилазе из реализације Уредбе о 

условима и критеријумима за субвенционисање каматне стопе за потрошачке 

кредите и кредите за правна лица, односно финансијски лизинг, за набавку 

одређених трајних потрошних добара и услуга у 2011. години, као и за измирење 

износа субвенционисане камате за 2012. годину, а по основу пласираних  

потрошачких кредита у 2009. и 2010. години.    

 4. Подстицање производње и продаје домаћих трактора и /или 

прикључних машина за тракторе у Републици Србији и субвенционисање продаје 

трактора у Републици Српској. 

 Имајући у виду посебан значај индустрије мотора и трактора за 

домаћу економију, изузетну застарелост возног парка у Републици Србији (око 

320.000 двоосовинских и 200.000 једноосовинских трактора чија је просечна 

старост од 15 до 20 година) и негативне утицаје на животну средину и безбедност у 

саобраћају, дошло се до закључка да ће се применом мера утврђених овим 

пројектом постићи значајно повећање производња и продаје трактора и/или 

прикључних машина за тракторе у Републици Србији. 

 Очекује се да ће повећање производње и продаје трактора и/или 

прикључних машина за тракторе резултирати следећим економским ефектима: 

 -ангажовање постојеће радне снаге и производних капацитета домаће 

индустрије мотора и трактора; 

 -упошљавање постојећих и потенцијални развој нових производних 

капацитета пратеће индустрије компонената. 

 Поред економских ефеката, очекује се да ће ове мере имати и следеће 

ефекте: 

 -смањење емисије штетних гасова који потичу од трактора који не 

испуњавају одговарајуће еколошке стандарде;  

 -смањење загађења земљишта, воде и ваздуха који представљају 

кључне ресурсе у производњи здравствено безбедне хране; 

 -повећање безбедности у саобраћају куповином трактора и/или 

прикључних машина за тракторе који испуњавају одговарајуће безбедносне 

стандарде; 

 -побољшање квалитета производње, а тиме и повећање приноса 

пољопривредних култура по хектару. 

  Подстицање производње у складу са овим пројектом, реализоваће се 

на начин што ће свим произвођачима трактора и мотора и/или прикључних машина 

у Републици Србији бити усмерена авансна средства у ратама. Наведена средства 

биће усмерена произвођачима, сразмерно динамици производње и продаје нових 

трактора и/или прикључних машина за тракторе. 

 Такође, Споразумом о сарадњи у области привреде који је закључен 

између Републике Србије и Републике Српске у циљу унапређења друштвеног, 

демократског и привредног развоја региона, предвиђена је реализација 

субвенционисања продаје домаћих трактора у Републици Српској. 
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 Влада ће посебним актом уредити ближе услове и начин подстицања 

производње и продаје трактора и прикључних машина за тракторе у Републици 

Србији и субвенционисања продаје трактора у Републици Српској. 

 5. Подстицање производње и продаје аутобуса произведених у 

Републици Србији  

 Циљ овог пројекта је стимулисање производње и продаје аутобуса 

произведених у Републици Србији. 

 На овај начин постићи ће се повећана потражња за аутобусима 

домаће производње, за коју се очекује да ће резултирати следећим економским 

ефектима: 

 - ангажовање постојеће радне снаге и производних капацитета 

домаћих произвођача аутобуса; 

 - упошљавање постојећих и потенцијални развој нових производних 

капацитета пратеће индустрије компонената; 

 - повећаним приливима у буџет Републике Србије по основу пореза 

на додату вредност; 

 - упошљавање постојећих и потенцијални развој нових производних 

капацитета пратеће индустрије компонената. 

 Поред економских ефеката, очекује се да ће ове мере имати и следеће 

ефекте: 

 -  смањење емисије штетних гасова који потичу од аутобуса који не 

испуњавају одговарајуће еколошке стандарде; 

   - повећање безбедности у саобраћају.  

  Подстицање производње у складу са овим пројектом, реализоваће се 

на начин што ће свим произвођачима аутобуса у Републици Србији бити усмерена 

авансна средства у ратама. Наведена средства биће усмерена произвођачима, 

сразмерно динамици производње и продаје нових аутобуса. 

   Влада ће посебним актом ближе дефинисати услове и критеријуме за 

реализацију овог пројекта. 

 6. Подстицање производње и продаје камиона и производње и 

ремонта грађевинских машина произведених у Републици Србији 

 Имајући у виду посебан значај производње теретних моторних 

возила-камиона и грађевинских машина за домаћу економију, изузетну застарелост 

возног парка у Републици Србији и негативне утицаје на животну средину и 

безбедност у саобраћају, применом мера утврђених овим пројектом постићи ће се  

значајно повећање производње и продаје теретних моторних возила-камиона 

произведених у Републици Србији и замене старо за ново и субвенционисане 

куповине и ремонта грађевинских машина произведених у Републици Србији. 

 На овај начин постићи ће се повећана потражња за теретним 

моторним возилима-камионима и грађевинским машинама домаће производње, за 

коју се очекује да ће резултирати следећим економским ефектима: 

 - ангажовање постојеће радне снаге и производних капацитета 

домаћих произвођача теретних моторних возила-камиона и грађевинских машина; 

 -  повећаним приливима у буџет Републике Србије по основу пореза 

на додату вредност; 
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 -  упошљавање постојећих и потенцијални развој нових производних 

капацитета пратеће индустрије компонената; 

 -  развој индустрије за рециклажу. 

 Поред економских ефеката, очекује се да ће ове мере имати и следеће 

ефекте: 

 - смањење емисије штетних гасова који потичу од теретних моторних 

возила-камиона и грађевинских машина који не испуњавају одговарајуће еколошке 

стандарде; 

 - повећање безбедности у саобраћају заменом старих теретних 

моторних возила-камиона новим теретним моторним возилима-камионима који 

испуњавају одговарајуће безбедносне стандарде. 

 Директни корисник субвенција у овом случају су произвођачи 

теретних моторних возила-камиона и грађевинских машина у Републици Србији, а 

индиректни корисници су крајњи купци. 

 Подстицање производње у складу са овим пројектом, реализоваће се 

на начин што ће свим произвођачима теретних моторних возила-камиона и 

грађевинских машина бити усмерена авансна средства у ратама а сразмерно 

динамици производње и продаје камиона и грађевинских машина. 

  Влада ће посебним актом ближе дефинисати услове и критеријуме за 

реализацију овог пројекта. 

  7. Спровођење Споразума о регулисању међусобних обавеза између 

Републике Србије и „ Beneton Group“ S.p.A, Италија, поводом улагања у град Ниш, 

односно за еколошко чишћење локације “Нитекс“. 

 На економској класификацији 452 - Субвенције приватним 

финансијским инситуцијама планирана су средства за  измирење обавеза које 

произилазе из реализације Уредбе о условима и критеријумима за 

субвенционисање динарских готовинских кредита за подстицање домаће потражње 

 На економској класификацији 454 - Субвенције приватним 

предузећима: средства су намењена за: 

 1. Greenfield  - средства су предвиђена за програм подстицања нових 

директних инвестиција и отварање нових радних места, а у складу са Уредбом 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. 

 За убрзавање привредног раста на целој територији Републике Србије 

од посебног су значаја директне инвестиције које подразумевају изградњу нових 

капацитета  и отварање нових радних места. Директне инвестиције доносе и нове 

технологије, нова знања и утичу повољно на повећање конкурентности привреде 

Републике Србије, а досадашња искустава говоре да оне знатно утичу и на 

повећање извозних капацитета привреде.  

 Република Србија је до сада успела да привуче знатан број директних 

инвестиција, али било је потребно  донети одређене мере како би се омогућио 

непрекидан даљи пораст директних инвестиција. У овом трeнутку неопходно је 

унапредити услове за пословање у Републици Србији како би се постигао уједначен 

привредни развој и смањила стопа незапослености.  
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 Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција 

уводе се критеријуми оцењивања предложених инвестиционих пројеката како би се 

пројектима који имају најповољнији утицај на привредни развој Републике Србије, 

доделила средства за део реализације инвестиције. Циљ ове уредбе  је, дакле,  

привлачење најбољих инвестиционих пројеката кроз доделу средстава и то: 

инвестиције у производни сектор, сектор истраживања и развоја и сектор услуга 

које могу бити предмет међународне трговине.  

 Средства се додељују по новом радном месту у периоду од три 

године,  а њихова висина одређена је у односу на степен испуњености прописаних 

критеријума.  

 Наведена уредба ће у значајној мери утицати на убрзано привлачење 

директних  инвестиција у Републику Србију, у смислу да ће подстаћи инвестиције 

у различите секторе привреде и створити бољи амбијент за инвестирање. Такође, 

један од најзначајних ефеката је смањење стопе незапослености, посебно у 

општинама са високом стопом незапослености. Повећање стопе запослености и 

стопе привредног раста утицаће и на раст животног стандарда. Мере предвиђене 

Уредбом посебно ће повећати атрактивност Републике Србије за прилив директних 

инвестиција из иностранства, што ће утицати  и на побољшање слике о Србији. 

Предложена решења имаће позитиван ефекат на убрзање привредног раста, 

изградњу нових капацитета, као и изградњу потребне инфраструктуре што је од 

посебног значаја у мање развијеним општинама Србије. Долазак нових инвестиција 

унапређује конкурентност српске привреде и ојачава њен положај у свету, а 

посебно у региону.  

 Ове инвестиције ће отворити, или су већ отвориле 19.777 нових 

радних места (од 2006. до сада ), а посебан значај је у томе што долазе у све крајеве 

земље, укључујући и оне најнеразвијеније. 

 2. ФИАТ -  29. септембра 2008. године Fiat Group Automobiles S.p.A, 

Торино, Италија и Република Србија закључили су Уговор о заједничком 

инвестиционом улагању, а у вези са процесом приватизације и реструктурирања 

Акционарског друштва за производњу и промет путничких аутомобила Застава 

Аутомобили а.д. Крагујевац – у реструктурирању. Након потписивања горе 

наведеног уговора, а у складу са истим, Fiat Group Automobiles S.p.A, Торино, 

Италија и Република Србија основали су 14. октобра 2008. године заједничко 

привредно друштво Фиат Аутомобили Србија д.о.о. Крагујевац, са циљем развоја 

аутомобилске индустрије у Републици Србији. Закључком 05 Број: 023-1565/2011-

001 од 17. марта 2011. године, Влада је усвојила измене и допуне Уговора о 

заједничком инвестиционом улагању између Реепублике Србије и Fiat Group 

Automobiles S.p.A. Према предметном Уговору, Република Србија ће заједничком 

привредном друштву у 2012. години обезбедити подстицај везан за програм обнове 

возног парка путничких аутомобила у Србији (програм „старо за ново“) као и 

подстицај за оснивање образовног центра заједничког друштва Фиат Аутомобили 

Србија д.о.о. Крагујевац за област аутомобилске индустрије, у 2012. г. Пословни 

план заједничког друштва, који је прилог и саставни део Уговора, предвиђа 

рехабилитацију постојеће и делимично изградњу нове инфраструктуре на матичној 

локацији заједничког друштва. 
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 На економској класификацији 462 - Донације међународним 

организацијама, планирана средства намењена су за контрибуцију у међународној 

организацији УН за индустријски развој-УНИДО. Такође, планирана су и средства 

распоређена у оквиру Програма 2601-08-Пројекти који се финансирају из ИПА 

2008, на економској класификацији 462, намењена су за плаћање учешћа 

Министарства економије и регионалног развоја у Програму за предузетништво и 

иновативност, Оквирног програма за конкурентност и иновативност (ЦИП), чиме 

се ствара могућност за повлачење средстава за разне пројекте иновативности, a на 

основу потписаног Меморандума о разумевању од 27. новембра 2008. године. 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне: 

Средства су намењена су за плаћање трошкова обавезних такси које се плаћају 

приликом издавања службених пасоша,  као и за трошкове регистрације 

(републичке административне таксе) службених аутомобила Министарства 

економије и регионалног развоја. 

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема: Средства 

намењена за набавку административне опреме и то: компјутера, штампача, 

фотокопир апарата, телефона и мобилних телефона, као и друге опреме која се не 

може набавити преко Управе за заједничке послове републичких органа. 

 На економској класификацији 621 - Набавка домаће финансијске 

имовине, планирана средства намењена су за кредитну подршка привреди преко 

Фонда за развој Републике Србије, наменске кредите за подстицање привреде,  

кредите за улагање од посебног значаја, подстицање производње и ремонта 

шинских возила у Републици Србији, за потребе АД „Железнице Србије” и робни 

кредит за Републику Српску.  

 Влада ће посебним актом уредити ближе услове и начин кредитне 

подршке привреди. 

 Наменски кредити за подстицање производње намењени су 

предузећима  у тешкоћама, углавном привредним субјектима у реструктурирању 

или у којима је раскинут уговор о приватизацији од стране Агенције за 

приватизацију Републике Србије,  и предузећима која немају други начин нити 

могућност да се кредитно задуже и превазиђу проблем тренутне неликвидности, 

или трајне несолвентности услед немогућности финансирања инвестиција.  

 Кредити за улагања од посебног значаја одобравају се привредним 

субјектима од стратешког значаја за привреду, која представљају главни 

егзистенцијални фактор за опстанак  становништва на подручју на којем се налазе 

(посебно у неразвијеним општинама на територији целе Републике).  

 Подстицање производње и ремонта шинских возила у Републици 

Србији, за потребе АД „Железнице Србије” спроводи се од  2009. године.  Средства 

за подстицање производње и ремонта шинских возила у Републици Србији, за 

потребе АД „Железнице Србије”, одобравају се произвођачима и ремонтерима 

шинских возила у Републици Србији за набавку нових кола, редовну оправку 

локомотива, путничких и теретних кола, модернизацију са припадајућом оправком 

путничких кола, редовну оправку локомотива са ремоторизацијом и др., у виду 

кредита, преко Фонда за развој Републике Србије. 

 У периоду јул 2009. године-октобар 2011. године Директни 

корисници програма (произвођачи и ремонтери шинских возила) испоручили су 
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АД „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” 135 нових теретних плато кола за превоз контејнера и 

1801 ремонтованих шинских возила и то: 18 локомотива, 13 путничких кола Z1, 

146 путничких кола, 1.624 теретних кола и 43 осовинска склопа. На реализацији 

програма директно је ангажовано око 2900 радника и неколико стотина добављача 

резерних делова.Директни корисници средстава су произвођачи и ремонтери 

шинских возила у Републици Србији а индиректни корисник је АД „Железнице 

Србије”.  

 Влада ће посебним актом уредити ближе услове и начин подстицања 

производње и шинских возила у Републици Србији.  

 Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови: Средства 

планирана за плаћање трошкова фиксних и мобилних телефона, трошкова 

осигурања (осигурање запослених и осигурање службених аутомобила, а највећим 

делом су намењена за плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског 

земљишта за пословни простор који користи ово министарство у улици 

Влајковићева број 10. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови путовања: Средства 

планирана за трошкове службених путовања у  земљи и иностранству, који се 

односе на област Националног инвестиционог плана. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору: Средства 

намењена за плаћање услуга превођења, штампања, компјутерске услуге, стручне 

услуге, услуге објављивања огласа и друге медијске услуге, трошкова 

репрезентације, поклона, угоститељских услуга и котизација за семинаре.  

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге: 

Средства предвиђена за трошкове лекарских  прегледа запослених. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: 

Средства намењена су за плаћање трошкова одржавања опреме која се налази у 

просторијама Министарства (компјутери, фотокопир апарати, штампачи, 

телефони…) а чије одржавање не може да се обезбеди преко Управе за заједничке 

послове републичких органа, као и за текуће поправке и одржавање службених 

аутомобила Министарства економије и регионалног развоја. 

 На економској класификацији 426 - Материјал: Средства намењена за 

канцеларијски материјал који се не може набавити преко Управе за заједничке 

послове републичких органа, претплату на часописе и билтене, бензин и дизел 

гориво за службене аутомобиле, као и за остали материјал за посебне намене. 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне: 

Средства планирана за трошкове регистрације седам возила које Министарство 

користи у службене сврхе, као и трошкове на име  пореза, обавезних такси и 

новчаних казни. 

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема; Средства 

планирана за трошкове набавке рачунарске опреме, комуникационе опреме, 

електронске и фотографске опреме. 

 Средства за НИП планирају се на економској класификацији 551 - 

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију 

Националног инвестиционог плана. 
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 Стратешки циљ Националог инвестиционог плана је подршка развоју 

инфраструктуре која ће допринети одрживом економском развоју, стабилном 

привредном расту, расту запослености, унапређењу стандарда грађана и 

равномернијем регионалном развоју до краја 2014. године. 

 Овај циљ дефинисан је у складу са: Националном стратегијом 

одрживог развоја, Акционим планом за спровођење Националне стратегије 

одрживог развоја од 2009. до 2017. године, Стратегијом развоја друмског, 

железничког, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у РС 2008.-2015. 

године, Националном стратегијом привредног развоја, Стратегијом подстицања и 

развоја страних улагања, Националном стратегијом за приступање ЕУ, Стратегијом 

регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године, Законом о 

регионалном развоју, Стратегијом за смањење сиромаштва, Уредбом о поступку по 

коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се 

Национални инвестициони план спроводи, Локалним стратегијама 

најнеразвијенијих општина.  У инфраструктурном смислу, Србија знатно заостаје 

за земљама Европске уније, па се ова врста улагања намеће као императив.  

 Реализација програма и пројеката из области саобраћајне, економске, 

енергетске, еколошке, комуналне и остале инфраструктуре допринеће: одрживом 

економском развоју, стабилном привредном расту, подизању конкурентности 

привреде,расту запослености, повећању инвестиција и извоза, јачању способности 

земље за стабилизацију и придруживање Европској унији, равномернијем 

регионалном развоју, унапређењу стандарда грађана, повећању запослености, 

смањењу сиромаштва, заштити и очувању животне средине, образовању усмереном 

на стицање знања и способности потребних за технолошки развој.  

 Према Уредби о поступку по коме се бирају пројекти за Национални 

инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план 

спроводи, пројекти за НИП бирају се по спроведеном јавном позиву за 

пријављивање пројеката, који објављује Национални инвестициони план. Јавни 

позив за пријављивање пројеката за 2012. годину расписан је у периоду од 1. 

новембра до 15. децембра 2011. године. 

 По спроведеном конкурсу, Национални инвестициони план 

проверава техничку исправност пријава пројеката, након чега врши категоризацију 

(разврставање) предлога пројеката у групе. Након тога се, у оквиру сваке групе, 

врши разматрање и оцењивање предлога пројеката према одређеним 

критеријумима, уз ангажовање стручних лица ради давања мишљења, уколико се 

појави потреба. Циљ је да се у оквиру сваке групе изврши приоритизација предлога 

пројеката, при чему се спроводи консултативни процес са ресорним 

министарствима, АПВ и локалним самоуправама. Законска обавеза је наставак 

реализације пројеката за које су претходно међусобно усаглашене уговорне 

обавезе.  

 По завршетку овог процеса, Национални инвестициони план 

распоређује пројекте према корисницима буџета у чијим би буџетским разделима, с 

обзиром на надлежност и сачињава нацрт листе инвестиционих пројеката 

Националног инвестиционог плана и план средстава за њихову реализацију у 

оквиру предлога Закона о буџету Републике Србије за одговарајућу годину. Пошто 

министар размотри и одобри Предлог листе инвестиционих пројеката, упућује га 
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Влади на усвајање. Влада доноси Одлуку о распореду и коришћењу средстава за 

реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о 

буџету РС за одговарајућу годину.  

 Програми НИПа:  

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ АУТОПУТЕВА КАО ВЕЗА ГРАДОВА СА 

КОРИДОРИМА   

 У оквиру програма реализују се пројекти: 

 1.Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије. 0  

 2.Аутопут Е-761, Појате–Прељина. 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 Врста и обим радова за нове пројекте биће прецизно дефинисани по 

спроведеном конкурсу за пријављивање пројеката и усвајању Закона о буџету РС за 2012. 

годину.  У оквиру овог програма реализују се следећи програми и пројекти: 

1.  Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру А и Б - зајам    

     Европске инвестиционе банке 

 У овиру овог програма реализују се пројекти који испуњавају услове 

и одобрени су за финансирање средствима Европске инвестиционе банке, са циљем 

развоја путне мреже, локалне комуналне инфраструктуре и инфраструктуре која 

доприносу унапређењу стандарда грађана.   

2.   Рехабилитација дела регионалног пута Р - 243 

 Рехабилитација регионалног путног правца Р - 243, који води ка 

Старој Планини, основни је предуслов за подизање туристичких капацитета и  

побољшање квалитета туристичке понуде Источне Србије, који треба да допринесе 

даљем економском и привредном развоју овог региона.       

     3.    Пут Сјеница -  Нови Пазар  - Turkish Exim Bank 

 Магистрални пут М-8 Сјеница - Нови Пазар представља везу 

магистралног пута М-22 Краљево - Нови Пазар и М21 Нова Варош – Пријепоље - 

граница Црне Горе и има велики значај, јер повезује општине и градове у којима 

живи укупно око 600.000 становника, а због непостојања железнице  представља 

једину везу овог простора са пругом Београд - Бар у Пријепољу на једној и преко 

Новог Пазара и Рашке са Ибарском магистралом на другој страни. 

4.   Пројекти који се финансирају из ИПА 2008  

     У оквиру овог програма реализују се пројекти везани за регионалне 

системе водоснабдевања и постројења за пречишћавање отпадних вода, чији је циљ 

заштита здравља становништва и животне средине.  

5. Пројекти који се финансирају из ИПА 2010 - Програм подршке за 

 општинску инфраструктуру - МИСП 2010 

 Средства за реализацију пројекта изградње регионалног система 

водоснабдевања Колубарског округа - „Ровни”.  

6.   Изградња регионалних депонија 

 У оквиру овог програма реализују се пројекти изградње и опремања 

регионалних санитарних депонија са циљем унапређења заштите животне средине. 

Средства су потребна за израду пројектно-техничке документације и санацију 

постојећих депонија. 

7.  Уговорне обавезе за локалне пројекте градова и општина из 1, 2 и 3. 

 групе 
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 Локалне самоуправе из 1, 2 и 3. групе не могу да пријављују нове 

пројекте на конкурсу за НИП за 2012. годину, јер након усвајања Закона о 

финансирању локалне самоуправе, саме спроводе локалне пројекте. 

8.   Предлози међуопштинских и регионалних пројеката 

 У оквиру овог програма реализоваће се међуопштински и регионални 

инфраструктурни пројекти пријављени на јавном конкурсу за доделу средстава 

Националног инвестиционог плана за 2012. годину, који буду одобрени Одлуком о 

распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 

инвестиционог плана утврђених Законом о буџету РС за 2012. годину.  

      9.  Интервентна средства за допуну секторских пројеката НИП-а 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЕКОНОМСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 У оквиру овог програма реализују се пројекти инфраструктурног и 

комуналног опремања индустријских зона. 

 Развој индустријских зона је ефикасан начин за привлачење страних 

директних улагања. Индустријске зоне представљају скупове предузећа 

сконцентрисаних на одређеној територији, која деле исту инфраструктуру, у којима 

се обављају само производне делатности. Оне су значајан чинилац за постизање 

уравнотеженог и одрживог развоја у свим регионима земље, што је основни циљ 

сваке државе. 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈИМ 

ОПШТИНАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 Најнеразвијеније општине Србије одликују се: највећим 

демографским падом, платама и пензијама које су и испод 60% републичког 

просека, највећом стопом незапослености, најнеразвијенијом инфраструктуром, 

најмањим буџетим локалних самоуправама.  

 Реализација пројеката изградње и санације канализационе и 

водоводне мреже, путева, школа, вртића и домова здравља допринеће стварању 

услова за нормалан живот и задржавању становништва у овим срединама. 

ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У оквиру овог програма реализује се израда просторних планова 

подручја посебне намене инфраструктурних коридора, израда идејних и главних 

пројеката и техничка контрола главних пројеката у најнеразвијенијим општинама, 

као и израда пројеката санације инфраструктурних објеката оштећених у 

елементарним непогодама. 

ПРОГРАМ САНАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ 

СИТУАЦИЈА 

            У оквиру овог програма реализују се пројекти извођења радова на 

санацији последица ванредних ситуација на инфраструктурним објектима у 

локалним самоуправама које су претрпеле значајне штете од земљотреса, поплава и 

других елементарних непогода и катастрофа, који ће допринети нормализацији 

животних услова у овим срединама. 

 Функција 412 – Општи послови по питању рада 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови: Средства су 

планирана за плаћање трошкова фиксних и мобилних телефона, трошкова 

осигурања (осигурање запослених и осигурање службених аутомобила)  и 

трошкова закупа простора. 
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 На економској класификацији 422 - Трошкови путовања: Средства су 

намењена за трошкове службених путовања у  земљи и иностранству, и односе се 

на област запошљавања. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору: Средства су 

намењена за плаћање  услуга превођења, услуга штампања, стручне услуге, услуге 

објављивања огласа и друге медијске услуге, трошкове угоститељских услуга, и 

остале опште услуге. 

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге: 

Средства су планирана за израду анкете о радној снази за април, за припрему и 

штампање брошура, лифлета из надлежности запошљавања, за услуге израде 

подзаконских аката, акционог плана запошљавања на годишњем новоу у складу са 

Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, за подршку 

имплементацији новог Закона о запошљавању странаца кроз организовање 

округлих столова трибина и семинара. У складу са стратешким опредељењем 

Републике Србије у погледу европских интеграција и у циљу усклађивања са 

стандардима ЕУ, као један од приоритета у области запошљавања у Националном 

програму интеграција утврђује се и спровођење - израда  анкете о радној снази два 

пута годишње. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: 

Средства су намењена за плаћање трошкова одржавања опреме која се налази у 

просторијама Министарства (компјутери, фотокопир апарати, штампачи, 

телефони…), а чије одржавање не може да се обезбеди преко Управе за заједничке 

послове републичких органа, као и за текуће поправке и одржавање службених 

аутомобила Министарства економије и регионалног развоја. 

 На економској класификацији 426 - Материјал: Средства намењена   

за канцеларијски материјал који се не може набавити преко Управе за заједничке 

послове републичких органа, претплату на часописе и билтене, бензин и дизел 

гориво за службене аутомобиле, као и за остали материјал за посебне намене. 

 На економској класификацији 464 - Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања: Средства су намењена за трансфере Националној 

служби  за запошљавање, за активне мере запошљавања и за посебну новчану 

накнаду из «Транзиционог фонда».  

 Правни основ за реализацију Програма активне политике 

запошљавања је Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 

Национална стратегија запошљавања за период 2011.-2012. године и  Национални 

акциони план запошљавања за 2012. годину. 

 Део средства ове апропријације намењен је за трансфер Националној 

служби за запошљавање за спровођење мера активне политике запошљавања и то 

за: 

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 
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послодавца, преквалификације и доквалификације, функционалног основног 

образовања одраслих и др; 

3. субвенције за запошљавање које обухватају:  

- субвенције за самозапошљавање – подразумевају програме 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 ће се подстицати најнеразвијеније и неразвијене општине, као и теже 

запошљива лица;  

4. јавне радове – 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. 

 Мере активне политике запошљавања спроводе се у циљу 

подстицања привредног раста и развоја, повећање запослености и могућности за 

запошљавање, уравнотеженији регионални развој, подизање компетентности и 

оспособљености радне снаге на тржишту рада, даљи развој партнерства и сарадње 

ради подстицања запошљавања и самозапошљавања. 

  Негативни ефекти економске кризе поред утицаја на макроекономске 

индикаторе у Републици Србији, рефлектују се и на микроекономски ниво у виду 

смањења привредних активности и потражње за радном снагом. То је довело до 

смањења стопе запослености и повећања стопе незапослености.  

  Опште карактеристике тржишта рада у смислу  неусаглашености 

понуде и потражње радне снаге, великог учешћа дугорочно незапослених, 

неповољне старосне и квалификационе структуре незапослених, високе стопе 

незапослености младих, великих разлика између регионалних тржишта рада и 

ниске мобилности радне снаге, великог броја незапослених који припадају теже 

запошљивим категоријама, као и великог броја ангажованих у сивој економији, 

захтевају повећане активности и додатна финасијска средства за ублажавање 

неповољних индикатора на тржишту рада.  

  Програмом распореда и коришћења средстава дотација 

организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 

2011. годину  утврђен је распоред средстава према мерама активне политике 

запошљавања и димнамика коришћења средстава. 

 До краја 2011. године очекује се реализација мера активне политике 

запошљавања у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2011. 

годину. Очекивани ефекти мера активне политике запошљавања, дефинисани у 

Споразуму о учинку између овог министарства и Националне службе за 

запошљавање, биће видљиви након завршетка планираних активности за 2011. 

годину. 

  Део средстава са ове економске класификације намењен је за исплату 

посебне новчане накнаде, сходно Одлуци о утврђивању Програма за решавање 

вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за 

приватизацију. 
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 Наведеном одлуком утврђена је могућност да запослени у 

привредном друштву у процесу реструктурирања који је утврђен као вишак, а коме 

до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију недостаје до пет 

година, може да се определи за посебну новчану накнаду. 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.   

  У периоду од 1. јануара до 20. новембра 2011. године, Националној 

служби за запошљавање је пренето око 2,2 милијарде динара за исплату посебне 

новчане накнаде, за бивше запослене који су утврђени као вишак, а којима до 

испуњавања првог услова за остваривање права на пензију у складу са прописима о 

пензијском и инвалидском осигурању недостаје до пет година. 

 На поменутој апропријацији планирана су средства намењена за 

спровођење Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у 

процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, односно 

за решавање радно-правног статуса запослених  који су утврђени као вишак у 

одређеним привредним друштвима. 

 Иако је поступак приватизације привредних друштава, у складу са 

Законом о приватизацији, требао да се оконча до краја 2008. године исти је још у 

току и процењује се да ће бити настављен и у наредном периоду (2012–2014. 

године). Процес реструктурирања и рационализације јавних предузећа и установа 

треба да се оконча до краја 2012. године, али се процењује да ће исти бити 

настављен и после утврђеног рока. 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне 

средства су намењена за плаћање трошкова обавезних такси које се плаћају 

приликом издавања службених пасоша,  као и за трошкове регистрације 

(републичке административне таксе) службених аутомобила Министарства 

економије и регионалног развоја. 

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема средства су 

намењена за набавку административне опреме која се не може набавити преко 

Управе за заједничке послове републичких органа. 

 На економској класификацији 462 - Донације и дотације 

међународним организацијама средства су намењена за спровођење Програма за 

запошљавање и социјалну солидарност Европске заједнице „Прогрес”. 

  На основу Закључка Владе 05 Број 337-5623/2007 од 13. септембра 

2007. године потписан је Меморандум о разумевању између Европске заједнице и 

Републике Србије о учешћу Републике Србије у Програму за запошљавање и 

социјалну солидарност Европске заједнице „Прогрес“. Министарство економије и 

регионалног развоја и Министарство рада и социјалне политике задужени су за 

спровођење програма „Прогрес” у Републици Србији. Услов за учешће у програму 
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„Прогрес” је уплата годишње контрибуције на име чланства. У октобру 2007. 

године постигнут је договор између наведених министарстава о подједнаком делу 

годишње контрибуције који ће министарства сносити. С тим у вези, Министарство 

економије и регионалног развоја је у обавези да уплаћује 50.000 евра до 2013. 

године на име чланства у „Прогресу“ (Други део контрибуције у истом износу 

уплаћује Министарство рада и социјалне политике). Поред тога, за сваки пројекат 

се захтева суфинансирање у износу од 20% од укупне вредности пројекта. 

„Прогрес” је у функцији од 1. јануара 2007. године и трајаће до 31. децембра 2013. 

године. Подељен је на пет делова у складу са одређеним политикама: 

- Запошљавање (подршка реализацији Европске стратегије запошљавања); 

- Социјална заштита и инклузија (подршка реализацији метода отворене 

координације); 

- Услови на радном месту (подршка унапређењу радног окружења и условима 

рада, укључујући безбедност и здравље на раду и усклађивање радног и 

породичног живота); 

- Борба против дискриминације и разноликост (подршка остварењу начела 

антидискриминације и промоција његовог уграђивања у све политике ЕУ); 

- Родна равноправност (подршка остварењу начела родне равноправности и 

промоција његовог уграђивања у све политике ЕУ). 

 Министарство економије и регионалног развоја надлежно је за 

спровођење активности у оквиру прве компоненте „Прогрес” у Републици Србији. 

Из Програма „Прогрес” се финансирају аналитичке активности, међусобно учење, 

едукација (подизање свести), ширење информација (дисеминација), као и подршка 

за главне актере. 

 Функција 473 – Туризам 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови средства су 

намењена за покриће трошкова банкарских, енергетских, комуналних услуга, 

услуга комуникација (трошкови телефона), трошкова осигурања возила (за потребе 

туристичке инспекције), закупа имовине и опреме (закуп пословног простора за 

потребе Туристичке инспекције у унутрашњости).   

 На економској класификацији 422 - Трошкови путовања планирана 

средства за службена путовања у земљи су потребна за потребе вршења 

инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују 

области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених 

мера у вршењу инспекцијског надзора као и вршења контрола над реализацијом 

одобрених бесповратних и кредитних средстава. Средстава за службена путовања у 

иностранство су  потребна за сталну међународну сарадњу у области туризма у 

вези реализације започетих пројеката. Средства су планирана на основу трошкова у 

текућој години и планираних међународних активности у наредној години. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору средства су 

планирана за услуге превођења, услуге штампања, услуге за израду софтвера, 

стручне услуге, услуге објављивања огласа и друге медијске услуге, стручне 

услуге, трошкове репрезентације, поклона, угоститељских услуга, котизација за 

семинаре, остале стручне услуге - уговори о делу. Највећи део средстава чине 

услуге информисања које се односе на објављивање тендера и огласа у штампи. 

Такође, битну ставку чине и трошкови стручних услуга. 
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 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге средства 

су намењена за геодетске услуге и остале специјализоване услуге. Средстава за 

остале специјализоване услуге односе се на унапређење приоритетних туристичких 

дестинација (израда нових и унапређење постојећих мастер планова, постављање 

туристичке сигнализације и сл.) 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање 

средства намењена су за покриће трошкова одржавања опреме која се налази у 

просторијама Министарства (клима уређаји, компјутери, фотокопир апарати, 

штампачи, телефони…), а чије одржавање не може да се обезбеди преко Управе за 

заједничке послове републичких органа, као и за текуће поправке и одржавање 

опреме за саобраћај-службене аутомобиле Министарства економије и регионалног 

развоја.  

 На економској класификацији 426 - Материјал средства су намењена 

за: административни (канцеларијски) материјал који се не може набавити преко 

Управе за заједничке послове републичких органа; материјал за образовање и 

усавршавање запослених (претплата на часописе и билтене); материјал за саобраћај 

(неопходна ради вршења инспекцијског надзора над применом закона и других 

прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање 

прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора), као и 

вршења контрола над реализацијом одобрених бесповратних и кредитних 

средстава. 

 На економској класификацији 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама средства предвиђена за  текуће 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за пројекте 

развоја туризма, субвенције Туристичкој организацији Србије, ЈП Скијалишта 

Србије, ЈП Стара планина, Националној туристичкој развојној корпорацији, Парк 

Палић д.о.о. и субвенције Голубачки град д.о.о. Реализација средстава за ове 

намене биће одређена посебним актом Владе Републике Србије.  

 Са економске класификације 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама финансира се редовно пословање 

ЈП «Стара планина», као и пратећи трошкови смештајних капацитета, пратеће 

услуге за развој и унапређење ризорта, надзор и координација над извођењем 

радова на изградњи хотела, пројектни менаџмент, решавање имовинско-правних 

односа, водоснабдевање и каналисање отпадних вода, путна инфраструктура, 

електроснбдевање, надзор над изградњом инфраструктурних објеката на Старој 

планини у складу са Програмом пословања ЈП «Стара планина» који усваја Влада 

Републике Србије посебним актом. 

 ЈП „ Скијалишта Србије“- у 2012. години  средства потребна за ски 

центар Копаоник и то: инвестиционо одржавање изграђених објеката,  покриће 

трошкова израде пројеката, дозвола, такси и накнада (легализације, накнаде за 

воде, републичке комисије и сл.), измештање ТС успињача у Управној згради, за 

ски центар Стара планина: решавање имовинско-правних односа за нове ски стазе 

и жице, плаћање накнаде за сечу шума, покриће трошкова израде пројеката, 

дозвола, такси и накнада (легализације, накнаде за воде, републичке комисије и 

сл.), систем за вештачко оснежавање на новим стазама, радови на уређењу стаза, 

електро енергетска инфраструктура, жичара Ракитска гора D4C, дечији ски вртић, 



547 

 

за ски центар Златибор: покриће трошкова израде пројеката, дозвола, такси и 

накнада (легализације, накнаде за воде, републичке комисије и сл.), изградња 

објекта за гориво, инвестиционо одржавање изграђених објеката (дренажа стаза, 

изградња цевастих пропуста, одржавање хангара и сл.). Такође, потребно је 

покриће осталих трошкова и то: плаћање ануитета за све ски центре, набавка два 

табача са витлом, сигнализација и маркација скијалишта, ски дата, инвестиционо 

одржавање и пројектовање (ПП-пројекти и систем, радио веза, одела...).   

 Туристичкој организацији Србије - Укидање визног режима, 

успостављање директних авионских линија и интензивирање саобраћаја са 

појединим европским земљама и долазак нискобуџетних авио компанија, 

представља нову шансу за туризам Србије. Стога, Туристичка организација Србије 

планира интензивирање постојећих активности на промоцији туризма, као и 

реализацију нових пројеката. Током 2012. године, а поводом одржавања 

Олимпијаде у Лондону, планира се спровођење низа промотивних активности. 

Поводом обележавања 1700 година од потписивања  Миланског едикта до 2013. 

године Туристичка организација Србије, самостално и у сарадњи са другим 

органима и организацијама планира низ активности везаних за овај догађај, што 

представља и добру прилику да се поред промоције града Ниша и Србије, као 

родног града цара Константина, промовише Србија као туристичка дестинација. 

Планирају се промотивне активности везане за прекоокеанска тржишта, нарочио 

тржиште Америке. Планирају се и озбиљне медијске кампање, са циљем повећања 

броја домаћих гостију и повећања броја ноћења у туристичким местима. 

  У складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије до 2015. 

године, приоритетна инвестициона улагања за период од 2011. до 2013. године, 

била би усмерена и на финансирање изградње туристичке инфраструктуре, 

спортско - рекреативних и других пратећих садржаја јавног карактера од значаја за 

унапређење квалитета туристичке понуде. Улагања у развој туристичке 

инфратруктуре допринеће и развоју нових туристичких производа како би Србија 

била конкурентна на светском туристичком тржишту. У циљу реструктурирања, 

рехабилитовања и подизања квалитета туристичке понуде односно одрживог 

развоја туризма, неопходно је наставити са спровођењем подстицајних мера 

монетарне политике. Подстицајна средства (субвенције) за развој инфраструктуре у 

туризму имају за циљ да унапреде туристичку и комуналну инфраструктуру у 

приоритетним туристичким дестинацијама. Приоритена улагања у пројекте 

туристичке инфраструктуре односе се на планинске дестинације (Стара планина, 

Копаоник, Златибор, Златар, Голија, Дивчибаре, Тара, Бесна кобила, Власина), 

бање и климатска лечилишта (Врњачка бања, Сокобања, Палић) и Дунав - наутички 

туризам и специјални интереси (марине, ''charter'', ''river cruise'', итинерар 

"Путевима римских царева").  

 Средстава су потребна и за спровођење инвестиционих активности, 

за откуп и припрему земљишта потребног за реализацију инвестиционих пројеката 

и израду планске и пројектне документације. 

 Голубачки град доо - у 2012. години потребна су средства за редовно 

функционисање друштва  и то за зараде запослених  и остале трошкове. По 

реализацији ИПА пројекта“Ревитализација тврђаве Голбачки град“ након 3 године 

друштво ће бити у ситуацији да управља капацитетима који могу да остваре 
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приходе довољне за самостално пословање привредног друштва-приходи од 

продаје улазница, приходи од закупа, приходи од продаје роба-сувенира и услуга, 

пригходи од паркинга и сл. 

  На економској класификацији 462 - Донације и дотације 

међународним организацијама планирана су средства за плаћање чланарина 

међународним организацијама и то: Светској туристичкој организацији, Дунавској 

туристичкој комисији, Дунавском центру за компетенцију, Међународној 

асоцијацији за конгресе и конференције и Европској туристичкој комисији. 

 На економској класификацији 481 – Дотације невладиним 

организацијама: средства су намењена за финансирање пројеката развоја туризма. 

Средства са ове економске класификације се дозначавају  удружењима грађана за 

пројекте развоја туризма, имајући у виду да су одређене манифестације које 

организују удружења грађана постале туристички бренд Србије (EXIT, BEER FEST 

и сл.). 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне 

средства  су намењена за трошкове регистрације возила. 

 На економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по 

решењу судова: средства су намењена за плаћање по извршним судским решењима. 

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема средства  су 

намењена за набавку административне опреме и то: компјутера, штампача, 

фотокопир апарата, телефона и мобилних телефона, као и друге опреме која се не 

може набавити преко Управе за заједничке послове републичких органа. 

 На економској класификацији 621- набавка домаће финансијске 

имовине средства су намењена за кредите физичким лицима и  кредите 

нефинансијским приватним предузећима. Реализација  средстава за ове намене 

биће одређена посебним актом Владе. 

 Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти       
 На економској класификацији 421 - Стални трошкови средства 

планирана за плаћање трошкова фиксних и мобилних телефона, трошкова 

осигурања (осигурање запослених и осигурање службених аутомобила)  и 

трошкова закупа простора. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови путовања средства 

намењена за трошкове службених путовања, и односе се на област регионалног 

развоја. Планирани трошкови односе се на службена путовања како у земљи за 

обилазак  региона и јединица локалне самоуправе, тако и путовања у иностранство 

на бројне научне скупове, конференције и неопходне састанке који су везани за 

проблематику МСП и регионалног развоја и придруживања ЕУ. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору  средства 

намењена за плаћање  услуга превођења, услуга штампања, стручне услуге, услуге 

објављивања огласа и друге медијске услуге, трошкове угоститељских услуга, 

трошкова одржавања међународне годишње конференције о МСПП  и остале 

опште услуге. 

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге: средства 

су намењена за финансирање Националне агенције за регионални развој и за остале 

специјализоване услуге. 
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 Финансирање Националне агенције за регионални развој – чланом 19. 

Закона о регионалном развоју Национална агенција за регионални развој утврђена  

је као субјект регионалног развоја, док је  чланом 29. прописано које послове ова 

агенција обавља као поверене послове (прати и спроводи мере и реализује развојне 

пројекте за унапређење инфраструктуре, развој привредних друштава и 

предузетништва, обухваћене програмима финансирања регионалног развоја; 

акредитује регионалне развојне агенције, издаје јавне исправе о акредитацији и 

води евиденцију о издатим јавним исправама; координира радом регионалних 

развојних агенција и пружа стручну помоћ потребну за обављање њихових послова 

који се односе на регионални развој; припрема и реализује програме едукације 

инструктора и консултаната за потребе развоја привредних друштава и 

предузетништва; планира и предлаже развојне пројекте из области регионалног 

развоја и пројекте од интереса за Републику Србију и обезбеђује услове за приступ 

и реализацију пројеката који се финансирају из европских фондова, донација и 

других облика развојне помоћи; обавља послове међународне и међурегионалне 

сарадње из своје надлежности; води Јединствен регистар акредитованих 

регионалних развојних агенција;  води Јединствен информациони систем од значаја 

за регионални развој.  

  Програм стандардизованог сета услуга за регионалне развојне 

агенције – Законом о регионалном развоју и Стратегијом развоја конкурентних и 

иновативних МСП за период 2008-2013. године су као субјекти регионалног 

развоја утврђене и регионалне развојне агенције, њихови послови и извори 

средстава за рад. Циљ овог  Програма је да се утврди сет услуга које ће 

акредитоване регионалне развојне агенције пружати, а које ће биту у функцији 

регионалног развоја, кроз унапређење доступности, квалитета и обима услуга за 

мала и средња предузећа кроз регионалне развојне агенције. Тиме ће се  омогућити 

повећан ниво знања и вештина менаџера и запослених у малим и средњим 

предузећима а самим тим и повећану конкурентност малих и средњих предузећа. 

Програмом ће се разрадити критеријуми и услови на основу којих ће акредитоване 

регионалне развојне агенције моћи да добију део средстава за обављени утврђени 

сет услуга. Циљ овог програма је да се успоставе и подигну капацитети субјеката 

регионалног развоја. Планирани стандардизовни сет услуга обухвата услуге МСПП 

и регионалног развоја које се заснивају на пословима утврђеним законом 

(подразумева  консултантске, инфомативне, едукативне и сличне услуге.).  

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: 

Средства су намењена за плаћање трошкова одржавања опреме која се налази у 

просторијама Министарства (компјутери, фотокопир апарати, штампачи, 

телефони), а чије одржавање не може да се обезбеди преко Управе за заједничке 

послове републичких органа, као и за текуће поправке и одржавање службених 

аутомобила Министарства економије и регионалног развоја. 

 На економској класификацији 426 - Материјал: Средства намењена   

за канцеларијски материјал који се не може набавити преко Управе за заједничке 

послове републичких органа, претплату на часописе и билтене, бензин и дизел 

гориво, као и за остали материјал за посебне намене. 

 На економској класификацији 451 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама, средства су намењена за 
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спровођење Програма мера за програмирање регионалног развоја и подршке малим 

и средњим предузећима и предузетништву у 2012. години. 

 Основ за реалиазациу овог програма је Закон о регионалном развоју, 

Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2007. – 2012. године, затим 

Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање 

послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је 

издата, као и Стратегија развоја конкурентних и иновативних МСП за период 2008-

2013. године.  

    Реализација овог Програма започела је 2011. године, а програм је 

садржавао пет пројеката/мера: мера суфинансирања иницијатива јединица локалне 

самоуправе и акредитованих регионалних развојних агенција за припрему и 

спровођење пројеката на локалном и регионалном нивоу; мера подршке малим и 

средњим предузећима и предузетницима за јачање иновативности; мера подршке 

развоју иновативних кластера; мера подршке малим и средњим предузећима која 

имају тенденцију брзог раста – газеле, и мера суфинансирања годишње чланарине 

јединица локалне самоуправе за рад и пословање акредитованих регионалних 

развојних агенција. 

  За 2012. годину предложено је да се мера подршке иновативним 

кластерима пренесе у надлежност НАРР. 

 1. Пројекат суфинансирање иницијатива ЈЛС и акредитованих РРА –

односи се на суфинансирање израде пројектно техничке документације, 

апликационе документације и пројеката од значаја за регионални развој (пословна 

инфраструкутра). 

 Ефекти у 2011. години – за меру подршке суфинансирања 

иницијатива јединица локалне самуправе и акредитовних регионалних агенција 

подднето је 31захтева, а у току је трајање јавног позива тако да се очекује још 

неколико пријава. До краја новембра одобрено је око 10 милиона динара 

бесповратних средстава, при чему треба имати у виду да су и ЈЛС биле у обавези да 

обезбеде део средстава за тражене намене. Како је ово прва година како се ова мера 

реализује, а имајући у виду да је њена реализација почела тек у другој половини 

године, то су ефекти слабији од очекиваних. Међутим, за очекивати је да ће 

наставак реализације ове мере подстаћи већи интерес код ЈЛС као и њихову већу 

спремност за коришћење ових средстава који ће бити у финкцији регионалног 

развоја. 

 Очекивани резултати у 2012. години - Очекује се већа 

припремљеност и заинтересованост јединица локалне самоуправе и акредитованих 

регионалних и развојних агенција у добијању развојних пројеката, припреми 

пројектне документације, пре свега из међународних извора, као и боља спремност 

да учествују на међународним конкурсима.  Регионалне агенције немају средства за 

кофинансирање и из тог разлога су ретки пројекти регионалног обима, а општине 

се онда у тим случајевима пријављују самостално. Идеја је да се на овај начин 

помогне агенцијама за регионални развој како би оне узеле значајније учешће  у 

писању пројеката регионалног карактера, као и у координацији међуопштинских и 

међурегионалних пројеката. На тај начин ће се повећати број пројеката на 

локалном и регионалном нивоу чијом реализацијом ће се развијати боља економска 

и научна сарадња. 
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 2. Подизање регионалне конкурентности односи се на подршку 

подизања регионалне конкурентности. Истичемо да је веома важна мерa којом се 

подстиче национални развој кроз подизање регионалне конкурентности. Основ 

примене се налази у Закону о регионалном развоју (члан 2.) где се као један од 

циљева подстицања регионалног развоја наводи развој конкурентности на свим 

нивоима. Такође, највећи број земаља (ЕУ, ОЕЦД) регионалну политику спроводи 

паралелно кроз два циља: једнакост (регионална равнотежа) и ефикасност (раст и 

конкурентност региона). То значи да би се овом мером подстицали развојни 

пројекти ЈЛС и РРА који подстичу полицентрични развој - носиоци регионалног 

развоја.                   

 Ова врста подршке се оправдава кроз наглашавање  повезаности 

између регионалног раста и територијалног баланса и схватања ове две тачке 

регионалне политике као уско повезане и међусобно појачавајуће. У пракси се 

показало да је конкурентност и проблем са нивоом у неким регионима нагласила 

питања одрживости и демографске структуре. Предлог ове мере је и у сагласности 

са важећом Стратегијом РР до 2012. (циљеви и стратешки правци равномерног 

регионалног развоја РС) и Просторним Планом РС до 2020. (основни циљ 

успостављање ефикасне регионалне организације и координисане регионалне 

политике  за равномернији регионални развој и већи степен регоналне кохезије). 

Уобичајено је чак да се за ове намене издваја више средства због синергијског 

ефека који може имати (фокус је на носиоцима, релацијама између више носилаца 

развоја и јачање веза урбаног и руралног подручја уз истовремено уједначени 

полицентрични развој). 

 Пројекат подршке малим и средњим предузећима и предузетницима 

за јачање иновативности- основни циљ пројекта је развој културе инвестирања 

малих и средњих предузећа у иновације ради повећања конкурентности истих. 

Како досадашње искуство показује, ниво улагања МСП у иновације је низак  па су 

самим тим  неопходна већа издвајања како би се повећао број МСП који 

инвестирају у иновативне активности. Програм подржава развој и технолошких и 

не-технолошких иновација, што захтева значајнија средства. Основ за реализацију 

пројекта је Стратегија развоја конкурентних и иновативних МСП за период 2008-

2013. године. 

 Ефекти у 2011. години – у 2011. години одобрено је 40 милиона 

динара којима је подржано 85  предузећа.  Програм се реализује већ три године, а 

годишње се на јавни позив за доделу средстава јави до 200 МСП која су 

заинтересована за инвестирање у иновативне активности.  

 Очекивани резултати у 2012. години  - Процењује се да ће ефекти од 

реализације Програма подршке МСП за јачање иновативности у 2012. бити: 

повећан број МСП који улажу у иновације, унапређена сарадња између МСП и 

истраживачко развојних институција, повећан ниво свести МСП о неопходности 

улагања у иновације  ради повећања конкурентности,  побољшање перформанси 

предузећа као последица улагања у иновације итд. 

 3. Пројекат подршке малим и средњим предузећима која имају 

тенденцију брзог раста- газеле- реализује се  већ другу годину с циљем да се пружи 

подршка препознатим брзо растућим МСП – газелама (на основу претходно 

урађене анализе) у оквиру активности које ће им помоћи да задрже што дуже висок 
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ниво раста и максимално искористе расположиве потенцијале за убрзани раст и 

развој. Основ за реализацију овог пројекта је Стратегија развоја конкурентних и 

иновативних МСП за период 2008-2013. године. 

 Ефекти у 2011. години - овим програмом је подржано 39 предузећа са 

18 милиона  динара. 

 Очекивани резултати у 2012. години – Процењује се да ће се кроз 

овај вид подршке брзо растућим МСП омогућити да у дужем периоду иста задрже 

тенденцију високог раста, повећају извоз, повећају број запослених, а такође, 

побољшају своју структуру. Нека МСП из категорије малих  предузећа могу да 

прерасту у категорију средњих предузећа, чиме се јача укупни економски 

потенцијал привреде. 

 4. Пројекат Подршка развоју и унапређењу пословања задруга  је 

нови вид подршке постојећем задружном систему. Произвођачи у Србији 

препознају свој интерес у виду удруживања у задруге, и на тај начин омогућавају 

да произведу и лакше продају свој производ на тржишту. Данас је у Србији 

регистровано близу 2.200 задруга са око 120.000 задругара. Али, учешће задружног 

сектора у Србији је далеко испод просека у земљама у ЕУ.  Из тог разлога је 

потребно да се овај сектор промовише, прилагоди тржишним условима пословања 

с циљем унапређења конкурентности задруга, али и подстицању регионалног 

развоја. Овај програм заснива се на Стратегији развоја конкурентних и 

иновативних МСП за период 2008-2013. године. 

 Очекивани резултати у 2012. години – Имајући у виду велики број 

регистрованих задруга, од велике користи биће подршка развоју и унапређењу 

њиховог пословања у циљу постизања повећаног обима промета производа чланова 

задруга кроз задружни сектор. Већина задруга су тржишно оријентисане задруге 

којима је потребно да континуирано унапређују пословање како би имале добру 

перспективу за повећање њихове конкурентности са другим облицима привредног 

организовања. 

 5. Пројекат/мера суфинансирања годишње чланарине јединица 

локалне самоуправе за рад и пословање акредитованих регионалних развојних 

агенција има правни основ у Уредби о утврђивању услова, критеријума и начина 

акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације 

пре истека рока на који је издата, а субвенционисани износ зависи од степена 

развијености  ЈЛС. У 2011. годни акредитоване су 4 регионалне развојне агенције, а 

кроз овај процес обезбедило би се да сваки регион има макар једну акредитовану 

регионалну развојну агенцију, а њихова недлежност је утврђена чланом 39.Закона о 

регионалном развоју. РРА су такође  субјекти регионалног развоја у складу са 

Законом о регоналном развоју (члан 19. Закона). Поменутом Уредом о 

акредитацији, чланом 4. , предвиђено је да  Министарство надлежно за послове 

регионалног развоја учествује у суфинансирању годишње чланарине јединице 

локалне самоуправе зависно од степена развијености на следећи начин: (1) у износу 

од 25% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу 

групу по степену развијености; (2) у износу од 50% годишње чланарине за 

јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености; 

(3) у износу од 75% годишње чланарине у девастираним подручјима. Такође, 

предвиђено је да Влада на предлог Министарства доноси годишњи програм о 
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распореду средстава за суфинансирање чланарине јединица локалних самоуправа. 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне, 

средства су намењена за плаћање трошкова обавезних такси које се плаћају 

приликом издавања службених пасоша,  као и за трошкове регистрације 

(републичке административне таксе) службених аутомобила Министарства 

економије и регионалног развоја. 

 На економској класификацији 512- Машине и опрема средства  су 

намењена за набавку административне опреме и то: компјутера, штампача, 

фотокопир апарата, телефона и мобилних телефона, као и друге опреме која се не 

може набавити преко Управе за заједничке послове републичких органа. 

 Функција 490 – Економски послови некласификовани на другом 

месту 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови средства су 

намењена за плаћање трошкова фиксних и мобилних телефона, трошкова 

осигурања, трошкове закупа простора и опреме неопходних за организовање 

семинара и заседање мешовитих комитета, комисија и пословних савета као и за 

трошкове платног промета и банкарских услуга који се највећим делом односе на 

трошкове отварања и вођења  посебних подрачуна у ДКП. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови путовања средства су 

намењена за трошкове службених путовања у земљи и иностранству, који се 

односе се на област економских односа са иностранством, и то: 

 учешће на састанку Поткомитета за трговину, царину и опорезивање у оквиру 

Прелазног трговинског споразума између ЕУ и РС у Бриселу. Састанак се до 

сада одржавао у Београду. Одржавање састанака Поткомитета за трговину, 

царину и опорезивање представља редовну активност за спровођење обавеза 

које проистичу из Прелазног трговинског споразума. Ове активности су 

саставни део процеса приступања Србије ЕУ. 

 присуствовање серији састанака који ће се одржати у Албанији, која је у 2012. 

години председавајућа ЦЕФТА 2006. У 2011. години трошкови су били нижи 

јер је УНМИК председавао, а наши представници су учествовали на само 

једном састанку у Приштини. С обзиром на то да је тржиште чланица ЦЕФТА 

2006 друго по значају за извоз Србије (након ЕУ) као и да Србија остварује 

стални суфицит у размени са чланицама ЦЕФТА 2006, редовно учешће  на 

састанцима у вези са ЦЕФТА 2006 споразумом је веома значајно ради даљег 

олакшавања извоза и отклањања препрека у трговини Србије са овим 

партнерима. 

 билатерални преговори са новим чланицама Радне групе за приступање РС СТО 

у Женеви као и учешћа делегације РС на састанцима Радне групе за приступање 

РС СТО. Процес преговора Србије о чланству у СТО је у финалној фази па је 

неопходно интезивнирање сарадање са чланицама Радне групе како би се овај 

вишегодишњи процес преговора окончао.     

 учешће делегације РС на XIII Министарској конференцији УНКТАД која се 

одржава у Дохи. Министарске конференције, као највиши УНКТАД орган 

одлучивања се одржавају сваке четири године уз учешће влада чланица УН.  

 одржавање редовних МК у иностранству, која су део реализације међудржавних 

споразума по којима се заседања МК одржавају на реципрочној основи, 
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најчешће сваке године, уз алтернацију домаћина посете. У 2012.г. планирано је 

одржавање заседања МК у  Руској Федерацији, Турској, Мађарској, Пољској, 

Словенији, Швајцарској, Азербејџану, Египту, Мароку, Кувајту, Алжиру, 

Тунису, Етиопији, Македонији.  

 само у првом кварталу 2012. године, планиране су министарске посете: Канада, 

Финска, Италија, Немачка, Египат, Македонија, Велика Британија, али се 

очекују и аd hoc посете по позивима хомолога или учешћа на конференцијама, 

презентацијама (Аустрија), преговорима о билатералним економским или 

трговинским споразумима (Украјина) како министра, тако и државних 

секретара или помоћника министра, стручних радника, или посете комапнијама 

везано за инвестирање у Р. Србију.  

 службена путовања економских саветника на аd hoc бази, најчешће у земљи 

службовања, али с обзиром на повећану динамику рада у 2012. г очекиван је 

повећан број ових путовања.  

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, средства су 

планирана за услуге превођења, услуге штампања, услуге за израду софтвера, 

услуге објављивања огласа и друге медијске услуге, стручне услуге, трошкове 

репрезентације, поклона, угоститељских услуга, котизација за семинаре. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање, 

средства су намењена за плаћање трошкова одржавања опреме која се налази у 

просторијама Министарства (компјутери, фотокопир апарати, штампачи, 

телефони…), а чије одржавање не може да се обезбеди преко Управе за заједничке 

послове републичких органа, као и за текуће поправке и одржавање службених 

аутомобила Министарства економије и регионалног развоја.  

 На економској класификацији 426 – Материјал, средства су намењена  

за канцеларијски материјал који се не може набавити преко Управе за заједничке 

послове републичких органа, претплату на часописе и билтене, за остали материјал 

за посебне намене  и највећим делом за бонове за бензин. 

 На економској класификацији 462 - Донације међународним 

организацијам средства су  намењена за плаћање чланарина и то: 

- чланарина за статус посматрача у СТО за 2012. годину; 

- удео Републике Србије у финансирању сталног Секретаријата ЦЕФТА 2006 

за 2012. годину - Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној 

трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006);  

- годишња  чланарина за Међународну студијску групу за олово и цинк 

(ILZSG); 

- годишња чланарина за Међународну студијску групу за бакар (ICSG): 

- годишња чланарине Комитету за инвестиције Организације за економску 

сарадњу и развој (ОЕЦД) за 2012. годину 

- годишња чланарина Организација за међународне изложбе BIE (Bureau for 

International Exhibitions). 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне, 

средства су намењена за плаћање трошкова обавезних такси које се плаћају 

приликом издавања службених пасоша, као и за трошкове регистрације 
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(републичке административне таксе) службених аутомобила Министарства 

економије и регионалног развоја. 

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема, средства су 

намењена за набавку административне опреме и то: компјутера, штампача, 

фотокопир апарата, телефона и мобилних телефона, као и друге опреме која се не 

може набавити преко Управе за заједничке послове републичких органа. 

 

 

ГЛАВА 20.1 - ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

 

 Законом о министарствима образована је Дирекција за мере и 

драгоцене метале, као орган управе у саставу Министарства економије и 

регионалног развоја, ради обављања стручних послова и послова државне управе 

који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; 

еталоне; мерила; као и других послова који су одређени законом којим се уређује 

метрологија и другим законима.  

 Дирекција непосредно извршава функције у области метрологије и 

контроле предмета од драгоцених метала које су утврђене следећим законима: 

Закон о метрологији, Закон о контроли предмета од драгоцених метала, Закон о 

рачунању времена. 

 На основу наведених закона Дирекција обавља следеће послове: 

стара се о систему законских мерних јединица у Републици Србији; развија, 

остварује, проглашава, чува, одржава, усавршава еталоне Републике Србије; 

обезбеђује метролошку следивост; обавља послове метролошке експертизе; 

спроводи испитивање претходно упакованих производа, ради провере испуњености 

метролошких захтева; представља Републику Србију у међународним и 

регионалним метролошким организацијама и успоставља сарадњу у области 

метрологије; врши метролошки надзор; оцењивања усаглашености мерила; 

одлучује о управним поступцима из области метрологије; учествује у припреми 

прописа из области метрологије; води регистар мерила која подлежу законској 

контроли; обезбеђује метролошке информације и издаје службено гласило; 

дистрибуција времена; припрема метролошке прописе усклађене са директивама 

Европске уније и препорукама Међународне организације за законску метрологију; 

врши испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала; вештачи порекло и 

финоћу предмета од драгоцених метала; врши надзор над исправношћу и 

жигосањем предмета од драгоцених метала у промету; доноси решења о знаку 

произвођача; утврђује техничке и функционалне карактеристике фискалних 

уређаја; сарађује са одговарајућим инспекцијским органима. 

  Средства на економској класификацији 421 - Стални трошкови 

намењена су за покриће трошкова електричне енергије, комуналне услуге, покриће 

трошкова коришћења градског грађевинског земљишта и комуналне услуге,  услуге 

комуникација (телефона, телефакса, прикључак на интернет и коришћења интернет 

мреже, мобилних телефона, услуга поште, доставе поштанских пошиљака и сл.), 

трошкове осигурања запослених, објеката, опреме, возила, еталона приликом слања 

на поређење у међународне институције у иностранству, закупа имовине и опреме 

за изнајмљени простор у којем делатност из своје надлежности обавља подручна 
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организациона јединица Дирекције - Одсек контрола мера Нови Сад и закуп 

административне опреме.  

  Средства на економској класификацији 422 - Трошкови путовања, 

намењена су за службена путовања у земљи и иностранству постављених лица и 

запослених у Дирекцији, која су неопходна у извршавању послова и задатака из 

надлежности Дирекције.  

              Највећи део планираних средстава за трошкове путовања у земљи, 

користиће се за исплату накнада државним службеницима (контролори и 

метролози) када обављају послове прегледа и жигосања (оверавања) мерила ван 

седишта Дирекције и њених дислоцираних организационих делова (контрола мера).   

             Оверавање мерила врши се, по правилу, у службеним просторијама 

контроле мера (што је у суштини-практично врло мали проценат), а највећи број 

мерила се оверава на месту употребе (мерила која су везана за место употребе: 

справе за мерење течних горива и ТНГ-а, друмске и железничке ваге, ваге са 

полуаутоматским и аутоматским функционисањем за пуњење и паковање, сточне и 

магацинске ваге већег опсега мерења, етикетирке, аналитичке и неке прецизне ваге, 

силотермометри, резервоари, цистерне, итд.). 

           Такође, велики број мерила се оверава у лабораторијама 

дистрибутера воде (водомери), електричне енергије (бројила електричне енергије и 

уклопни часовници за електричну енергију, мерне групе итд.), гаса и плина 

(гасомери, плиномери итд.), притиска (манометри, вакуметри и мановакуметри у 

функцији безбедности и за мерење крвног притиска), мерила температуре 

(термометри опште намене, термометри специјалне намене-отпорни термопарови 

итд.), мерила физичко-хемијских величина (алкохолометри, широмери, 

ебулиоскопи итд.), мерила специјалне намене (таксиметри, тахографи, радари итд.). 

Преглед и жигосање (оверавање) мерила врши стручно и оспособљено овлашћено 

лице Дирекције (контролор или метролог) према прописаном поступку за 

оверавање мерила помоћу одговарајућих еталона који омогућавају примену 

прописаних начина и метода оверавања мерила. Правилником о начину и условима 

оверавања мерила, прописан је начин оверавања мерила (преглед и жигосање 

мерила) и услови оверавања мерила које врше организационе јединице Дирекције 

(одсеци за контролу мера). 

             Дирекција за мере и драгоцене метале сарађује са Међувладином 

организацијом за Метарску конвенцију - Међународним бироом за тегове и мере 

(BIPM), Међународном организацијом за законску метрологију (OIML), Европским 

удружењем националних метролошких института (EURAMET), Европском 

сарадњом у законској метрологији (WELMEC) и Међународним удружењем 

служби за анализу драгоцених метала (IААО).  

  Девизна, односно одговарајућа динарска, средства за пословна 

путовања у иностранство планирана су према важећој Уредби о накнади трошкова 

и отпремнини државних службеника и намештеника. 

  Предвиђени трошкови пословних путовања у иностранство 

обухватају:  

 - Упоређивање националних (примарних) еталона са међународним 

еталонима или другим националним еталонима и еталонирање еталона у 

иностраним националним метролошким институцијама; 
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 - Учешће на међународним међувладиним скуповима на пољу 

метрологије (Међувладина организација за Метарску конвенцију (састанци 

директора националних метролошких институција и Међународна организација за 

законску метрологију (састанак Међународног комитета за законску метрологију, 

састанци Техничких комитета и поткомитета, састанци комитета за Аранжман о 

међусобном прихватању); 

 - Учешће на међународним регионалним скуповима на пољу 

метрологије (Европско удружење националних метролошких института - Еврамет - 

Генерална скупштина, састанци Техничких комитета и фокус групе, учешће у 

пројектима, учешће у кључним и допунским поређењима еталона које органузује 

Еврамет, Европска сарадња у законској метрологији - (WELMEC) (састанак 

Комитета, састанци радних група), 

 - Сарадњу земаља из Југоисточне Европе - SEE у области 

метрологије (састанци директора националних метролошких института, састанци 

радних група за обуку кадрова у области метрологије и састанци радних група за 

организацију кључних поређења еталона у оквиру земаља Југоисточне Европе, 

технички семинари), као и учешће на међународним билатералним скуповима на 

пољу метрологије, учешће на међународним метролошким конгресима и 

семинарима и стручно усавршавање радника путем специјализација и обука у 

иностраним националним метролошким институтима. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору планирана су 

средства за: покриће трошкова превођења, услуге агенција и сл., ради израде 

материјала и докумената из делокруга рада Дирекције; покриће трошкова: израде 

нових, надоградњу и одржавање постојећих софтвера, продужетак важења 

антивирусног програма; претплату на софтерски пакет прописа Indok; покриће 

трошкова котизација за семинаре, стручна саветовања, стручне састанке из области 

метроогије, симпозијуме, услуге образовања кадрова, школовање на 

високошколским установама, као и за издатаке за стручне испите; за штампање: 

званичних извештаја које припрема Дирекција (годишњи извештај, информатор о 

раду Дирекције, службено гласило Дирекције "Гласник" и сл.); штампање 

прописаних радних образца, тарифа, записника и дневника за мерила, табела за 

предмете од драгоцених  метала, штампање појединачних метролошких прописа и 

других значајних метролошких упутства, информација и сл. који се публикују ради 

информисања корисника који имају обавезу по члану 4. Закона о метрологији да 

прате и буду обавештени о свим променама које се дешавају у оквиру метрологије; 

покриће трошкова ревизије, коришћења правних услуга, трошкове вештачења, 

коришћење експертских услуга, као и стручних услуга по основу уговора о 

ауторском делу и сл., и за послове из надлежности Дирекције; консултантске 

услуге за интегрисане системе менаџмента и сертификацију пословног система  

Дирекције, као и за плаћање накнада проверивачима из других националних 

метролошких институција; покриће трошкова угоститељских услуга приликом 

одржавања састанака и послужење странака које примају директор и помоћници 

директора Дирекције, као и за послужење приликом организовања стручних 

састанака са подручним организационим јединицама, посета еминентних 

стручњака из суседних република, чланова комисија за поједине области 
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метрологије, посета експерта у оквиру реализације донације за лабораторијску 

опрему из Програма ЕАР -а и др.  

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге 

планирана средства намењена су за: плаћање накнада за поређење и еталонирање 

српских еталона у иностраним националним институтима; усавршавање и 

образовање запослених; редовне медицинске прегледе запослених који имају 

обавезу извршавања редовних лекарских прегледа, као за редован медицински 

преглед запослених који раде под посебним условима прописаним Законом о 

заштити од јонизујућих зрачења и  годишње систематске прегледе свих запослених  

у Дирекцији. Са ове економске класификације врши се накнада за израду 

специјалних државних жигова-налепница. Та израда се врши искључиво у 

Народној банци Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца.    

 Средства планирана на економској класификацији 425 - Текуће 

поправке и одржавање користиће се за финансирање грађевинско-занатских радова 

у пословним објектима које користи Дирекција са својим подручним јединицама (у 

Нишу, Крушевцу, Суботици и Зрењанину). Поред осталог, на овој економској 

класификацији планирана су и средства за реконструкцију и проширење антенског 

система. Средстава ће се користити и за хитне поправке електричних, водоводних и 

климатизационих инсталација у објектима које користи Дирекција. Средства су 

планирана за одржавање мерних и контролних инструмената у лабораторијама 

Дирекције.     

 Средства планирана на економској класификацији 426 - Материјал 

намењена су за набавку одела за раднике за рад при оверавању мерила у млинској 

индустрији, складишним силосима, цементарама и фабрикама сточне хране, радне 

бунде од непромочивог материјала за рад на отвореном простору у зимским 

условима, заштитне наочаре за рад при жигосању мерила, ХТЗ опрема и слично; 

набавку публикација, часописа и гласила, стручне литературе, стандарда и сл. за 

редовне потребе запослених, за образовање кадрова и сл. 

 Такође, на овој економској класификацији планирана су средства и 

за: покриће трошкова горива, мазива и осталог материјала за службена возила која 

Дирекција и организационе јединице користе у обављању своје делатности (бензин, 

уља и мазива, гуме и остали материјал за возила); набавку боца са референтним 

гасним смешама CO у N2 ; набавку потрошног материјала за гасни и гасно-масени 

хроматограф; набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене у одсецима 

КМ у којима запослени сами одржавају хигијену у радним просторијама, набавку 

репроматеријала ради одржавања мерне опреме у функционалном стању и ради 

ефикаснијег рада; калаја за лемилице, паста за лемљење, алкохол-апсолутни, 

угљеник тетра-хлорид, раствор за чишћење филтера. За рад стручњака Дирекције за 

мере и драгоцене метале неопходна је набавка стручне литературе као и материјали 

за лабораторијске тестове.  

  Значајна средства опредељена су на економској класификацији 462- 

Дотације међународним организацијама. Србија је потписивањем две међународне 

конвенције на нивоу влада (од стране Кнежевине Србије и ФНР Југославије), члан 

две међувладине организације у области метрологије: Међувладине организације 

Метарске конвенције и Међународне организације за законску метрологију, као и 

три регионалне међународне организације у области метрологије и драгоцених 
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метала: Европског удружења националних метролошких института (EURАMET), 

Европске сарадње у законској метрологији (WELMEC) и Међународног удружења 

служби за анализу (IААО). 

 а) Међувладина организација Метарске конвенције 

 Метарска конвенција је потписана 20. маја 1875. године. 

Конвенцијом је установљен Међународни биро за тегове и мере чији је задатак да 

обезбеди светско јединство мера, то јест, да успоставља и чува међународне 

еталоне, да врши поређења националних и међународних еталона, да осигурава 

координацију у методама мерења и да врши и координира истраживања везана за 

физичке константе које имају удела у остваривању еталона. 

 Основ за плаћање чланарине је члан 6. Правила додатих Метарској 

конвенцији 1921. године. Критеријум за утврђивање износа чланарине за земљу 

чланицу је коефицијент ОУН. Према члану 10. Метарске конвенције чланарина за 

текућу годину се уплаћује почетком године. 

 Двадесеттрећа Генерална конференција за тегове и мере је усвојила 

буџет до 2012. године, према коме допринос Србије за 2012. годину износи 60.000 

евра. 

 б) Међународна организација за законску метрологију (OIML) 

 Земље уговорнице, у жељи да на међународном плану решавају 

техничке и управне проблеме који се јављају у области мерења и свесне важности 

уједињавања својих снага да би то постигле, споразумеле су се да оснују OIML. 

Југославија је држава оснивач - потписница Међународне конвенције о 

установљавању Међународне организације за законску метрологију, 12. октобра 

1955. године у Паризу. 

 Основ за плаћање чланарине су чланови 24. и 26. наведене 

Конвенције. Критеријум за утврђивање износа чланарине за земљу чланицу је број 

становника државе чланице. Према члану 26. Конвенције чланарина за текућу 

годину се уплаћује почетком године. 

 Тринаеста Међународна конференција за законску метрологију, у 

чијем раду је пуноправно учествовала и делегација Србије, усвојила је буџет OIML 

до 2013. године, према коме је допринос Србије за 2012. годину 15.000 евра. 

 в) Европско удружење националних метролошких института 

(EURАMET) 

  Еврамет финансира своје активности из две врсте чланарина: 

чланарина чланства и чланарина за EMRP (Европски метролошки истраживачки 

програм - EMRP). 

  Прва Генерална скупштина Еврамета, која је одржана у Тедингтону, 

Уједињено краљевство, маја 2007. године донела је Одлуку GA-02 којом је 

одређена класификација за годишње чланарине. Основа за израчунавање годишњих 

чланарина чланства је стопа доприноса која се креће од 1 до 5. Србија има стопу 

доприноса 1. На 5. Генералној скупштини усвојен је буџет Еврамета за 2012. 

годину, према коме је допринос Србије за 2012. годину 3.000 евра. 

 г) Европска сарадња у законској метрологији (WELMEC) 

 Република Србија је примљена у чланство WELMEC као придружени 

члан.  
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 Чланство у WELMEC омогућује да транспонујемо европске 

директиве у национално законодаство и уносимо исте обавезе које имају све 

државе чланице ЕУ, на начин који је у потпуности хармонизован са 

законодавством ЕУ. У области законске метрологије WELMEC, са радним групама, 

учествује у доношењу директива и упутстава којима се утврђују методе за 

уједначавање примене директива тако да се оне истоветно примењују широм ЕУ. 

 На 23. састанку Комитета WELMEC, маја 2007. године донета је 

Одлука којом је одређена класификација за годишње чланарине. Основа за 

израчунавање годишњих чланарина је део удела, а Србија има део удела од 0,5. На 

27. састанку Комитета усвојен је буџет WELMEC за 2012. годину, према коме је 

допринос Србије за 2012. годину 2.000 евра. 

 д) Међународно удружење служби за анализу (IААО) 

  Савезни завод за мере и драгоцене метале је у име СР Југославије 

потписник Меморандума о споразуму. Дирекција за мере и драгоцене метале 

наставља чланство у овом Удружењу. На 24. састанку Удружења европских служби 

за анализу који је одржан у Лисабону, Португалија, 2. октобра 2001. године 

усвојена је одлука да се за чланство у Удружењу плаћа годишња чланарина у 

износу од 1.000 евра. Годишња чланарина се, према одлуци са тог састанка, плаћа 

холандској служби за анализу, која има задатак да сакупља чланарине и да обавља 

финансијске послове. 

 

   

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 Института за стандардизацију Србије. Према тим 

документима, делатност Института обухвата послове доношења, објављивања, 

преиспитивања и повлачења српских стандарда и сродних докумената, као и друге 

послове у вези са стандардима и стандардизацијом.  

  Институт за стандардизацију обавља послове: доноси, објављује, 

преиспитује и повлачи српске стандарде, у складу са правилима Института; даје 

тумачење српских стандарда, као и тумачење примене српских стандарда, на захтев 

заинтересоване стране; обезбеђује усаглашеност српских стандарда са 

међународним и европским стандардима; води регистар донетих и повучених 

српских стандарда, у складу са правилима Института; учествује у изради и 

преиспитивању међународних и европских стандарда, у областима које су од 

интереса за Републику Србију; сарађује са међународним и европским 

организацијама за стандардизацију и националним телима за стандардизацију 

држава потписница одговарајућих споразума из области стандардизације; извршава 

задатке у вези са стандардизацијом, у складу са обавезама из потврђених 

међународних споразума чији је потписник Република Србија; обезбеђује 

доступност јавности донетих и повучених српских стандарда, публикација, као и 

стандарда и публикација одговарајућих међународних, европских и националних 

тела за стандардизацију и врши њихову продају; доставља обавештење, на захтев 

органа државне управе, о томе да ли је у области која се уређује техничким 
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прописом донет одговарајући српски стандард или предстоји његово доношење, 

односно да ли постоји одговарајући међународни или европски стандард; 

представља и заступа интересе стандардизације у Републици Србији у 

међународним и европским организацијама за стандардизацију и друге послове у 

складу са законом. 

  Из дела средстава, која се остварују по основу прихода  из буџета, 

највећи део се односи на расходе за запослене, као и за чланарине Института у 

европским и међународним организацијама. Осим за ове расходе, средства се 

опредељују највећим делом за услуге по уговору у оквиру економске 

класификације 423, економске класификације 421 за сталне трошкове  и у оквиру 

економске класификације 462 за донације и дотације међународним 

организацијама. Остали расходи и издаци финансирају се из наменских прихода, 

остварених продајом српских стандарда, сродних докумената и других 

публикација, наплатом услуге које пружа Институт и из других извора у складу са 

законом. 

             Средства на апропријацији  економске класификације 423 - Услуге по 

уговору намењена су за: котизације за семинаре - трошкови котизација 

представника Института за разне стручне скупове (симпозијуме, семинаре и сл.); 

услуге штампања публикација - трошкови штампања гласила и публикација 

Института - збирки стандарда и сродних докумената; трошкови објављивања 

решења о доношењу и повлачењу српских стандарда и сродних докумената; 

објављивање тендера и информативних огласа - трошкови тендера за јавне набавке 

и сличних огласа; накнаде 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 (обавеза 

на основу уговора); накнаде 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 (обавеза 

на основу уговора); ангажовања спољних сарадника; трошкови заштите 

интелектуалне својине Института и међународних организација за стандардизацију 

у нашој земљи; накнаде за рад чланова Управног одбора  месечно), накнаде за рад 

чланова Надзорног одбора (три пута годишње); образовања и усавршавања 

запоселних и за стручне услуге и сл. 

             Планирана средства на економској класификацији 421 - Стални 

трошкови намењена су за услуге комуникација (интернет, мобилни телефони, 

пошта), енергетске услуге (електрична енергија и грејање), осигурање зграде, 

опреме и запослених, физичко-техничку заштиту запослених, зграде и имовине, 

услуге платног промета и банкарске услуге као и друге комуналне услуге. 

 Предвиђена средства на економској класификацији 462 - Донације и 

дотације међународним организацијама, односе се на плаћање чланарине 

Института у европским и међународним организацијама за стандардизацију. 

Институт за стандардизацију Србије представља Републику Србију у европским и 

међународним организацијама за стандардизацију и у раду њихових управних и 

извршних органа, техничких комитета, поткомитета и осталих радних тела заступа 

интересе привредних субјеката, државних органа и грађана наше земље. Чланство у 

поменутим организацијама подразумева статутарну обавезу плаћања годишње 
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чланарине у роковима које су прописале те организације. Инстутут плаћа 

чланарине следећим међународним организацијама, и то: Међународна 

организација за стандардизацију - ISO (Женева), Међународна електротехничка 

комисија - IEC (Женева), Међународни систем за испитивање усаглашености и 

сертификацију електричне опреме - IECEE/CB (Женева), Европски комитет за 

стандардизацију - CEN (Брисел) и Европски комитет за стандардизацију у области 

електротехнике - CENELEC (Брисел). 

 

   

ГЛАВА 20.3 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ  

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 Средства  буџетског фонда намењена су за извршење обавезе 

запошљавања особа са инвалидитетом Републике Србије као послодавца, 

подстицање запошљавања и професионалну рехабилитацију незапослених особа са 

инвалидитетом, рефундацију зарада особа са инвалидитетом запослених у 

предузећу 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. 

  Наиме, чланом 40. Закона о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом, утврђено је да се предузећима за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом из буџета 

Републике Србије односно из Буџетског фонда месечно рефундирају средства на 

име учешћа у зарадама у висини од 50% просечне зараде у привреди Републике 

Србије према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 

послове статистике - по запосленој особи 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. 

Чланом 32. овог 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 минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, у 

трајању од 12 месеци, док је чланом 31. утврђено 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.   

 Приход буџетског фонда чине средства од уплате пенала и средства 

од уплате на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом 

запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом, социјалном предузећу или организацији, као и средства из буџета 

Републике Србије. 
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 На економској класификацији 451 – Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама средства су намењена за 

рефундацију зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу 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. 

 

 

ГЛАВА 20.4 - АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ 

 

 Акредитационо тело Србије је једино у Републици Србији коме се 

Законом о акредитацији поверава 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 меанџмента и 

сертификације особа; утврђује компетентност за обављање других послова 

оцењивања усаглашености, у складу са посебним законом; утврђује и објављује 

правила акредитације која су заснована на одговарајућим српским, међународним и 

европским стандардима и документима међународних и европских 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. До сада је АТС акредитовао преко 500 тела за оцењивање 

усаглашености. Све активне акредитације одржавају се редовним годишњим 

надзорним оцењивањима а континуирано пристижу и нове пријаве за акредитацију. 

 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. Подносиоци пријаве за акредитацију и 

акредитована тела за оцењивање усаглашености, сходно правилима акредитације, 

дужни су да плаћају одговарајуће трошкове акредитације у складу са Одлуком о 

висини трошкова акредитације. Структуру трошкова чине: трошкови обраде 

пријаве за отпочињање прве акредитације, за проширење обима акредитације, 

трошкови обнављања акредитације, трошкови прелиминарне посете, трошкови 

оцењивања по дан/оцењивачу и трошкови одржавања акредитације (годишња 

накнада).  

 Износ средстава за рад АТС-а који се обезбеђује у буџету Републике 

Србије одређује се на основу послова који се утврђују програмом рада са 

финансијским планом, узимајући у обзир планирани износ средстава из сопствених 

прихода.  
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 У оквиру економске класификације 421 – Стални трошкови 

планирана су средства за покривање услуга платног промета Управе за трезор и 

Народне банке Србије. 

  У оквиру економске класификације 422 – Трошкови путовања, 

планирана су средства за трошкове путовања у земљи и иностранству. Закон о 

акредитацији обавезује АТС да учествује у раду европских и међународних 

организација за акредитацију, односно ЕА, ILAC и IAF. Учешће у раду у наведеним 

организацијама је потребно због тога што оне имају кључну улогу у усмеравању 

развоја делатности акредитације, али пре свега због могућности уласка и 

одржавања аранжмана о међусобном признавању (МLА) у оквиру тих 

организација, што је један од кључних циљева АТС-а. 

 У 2012. години планира се учешће представника АТС-а у раду 

Генералне скупштине ЕА (ЕА GА), комитета за МLА (ЕА МАC), хоризонталног 

комитета (EA HC), комитета за лабораторије (ЕА LC) и радних група овог 

Комитета, комитета за контролна тела (ЕА IC), комитета за сертификациона тела 

(ЕА CC) и комитета за публикације и комуникације (EA CPC) као и годишње 

скупштине ILAC и IAF. Састанци свих наведених комитета се реализују два пута 

годишње.  

 У оквиру економске класификације 423 – Услуге по уговору 

планирани су расходи који се односе на услуге образовања и усавршавања 

запослених, услуге информисања и стручне услуге. Ради јачања компетентности 

стално запослених и екстерно ангажованих стручњака, АТС ће реализовати 

стручно усавршавање стално запослених и обучавање оцењивача и техничких 

експерата кроз организовање обука, семинара и информативних семинара, ради 

стицања знања потребних за оцењивање организација за оцењивање 

усаглашености, односно ради усавршавања и напредовања регистрованих 

оцењивача и експерата АТС-а.  

 У овом периоду, предвиђа се и реализација практичних обука стално 

запослених у АТС-у у другим акредитационим телима ради стручног усавршавања 

и стицања искуства из подручја њиховог рада (у оквиру билатералних споразума 

или других пројеката међународних институција и сличних активности), као и 

размена и стицање стручних знања и искустава на скуповима, семинарима и 

конференцијама, у земљи и иностранству, посвећеним акредитацији и оцењивању 

усаглашености, као и учешће у раду комитета и радних група који се организују на 

националном и међународном нивоу у наведеним областима. 

 У оквиру трошкова информисања планирана су средства за 

штампање  информатора АТС-а са подацима о акредитованим организацијама, као 

и годишњег извештаја о раду, на српском и енглеском језику два пута годишње, 

издавање и дистрибуција вишетипских брошура о значају акредитације, 

акредитованих лабораторија, контролних и сертификационих тела на српском и 

енглеском језику, израда и дистрибуција промотивног материјала (постери, панои, 

флајери и остали штампани и електронски материјали), издавање и дистрибуција 

месечног билтена АТС-а на српском и енглеском језику, редовно ажурирање и 

освежавање садржаја на страницама веб сајта АТС-а, израда мултимедијалне 

презентације о раду АТС-а и значају акредитације на три светска језика, сарадња са 

медијима – новинама, стручним часописима и телевизијама кроз интерактивне 
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медијске форме, креирање и учешће у промотивним кампањама за јачање свести о 

акредитацији (гостовања, огласи, новински чланци, спотови, најаве догађаја, 

организација специјалних догађаја). 

 АТС, у обављању своје редовне делатности, склапа уговоре о 

ангажовању 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 (укупно 120 области и 39 области система менаџмента). АТС 

планира да у 2012. години склопи уговоре са преко 200 стручњака (из сваке 

области најмање по једног оцењивача и једног техничког експерта). Уговором је 

одређен начин обрачуна и плаћања накнаде оцењивачу. Накнада се састоји из 

накнаде за рад и накнаде путних трошкова. Обим расхода за стручне услуге 

директно зависе од потребе корисника услуга АТС-а тј. од броја дана оцењивања 

на терену. За услугу оцењивања, АТС фактурише накнаду корисницима услуга у 

складу са Одлуком о висини трошкова акредитације.  

 У оквиру економске класификације 462 – Дотације међународним 

организацијама планирана су средства за међународне чланарине АТС-а. Сходно 

Закону о акредитацији, АТС заступа интересе наше земље у међународним и 

европским организацијама за акредитацију и учествује у раду њихових, техничких 

комитета и поткомитета, као и других радних тела. АТС као придружени, односно 

члан ЕА, ILAC-а  и IAF-а има обавезу плаћања годишњих чланарина у поменутим 

организацијама. 

 

 

РАЗДЕО 21 - МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ 

 

Законом о министарствима основано је Министарство за 

инфраструктуру и енергетику, 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 

својинскоправне 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; мере 

за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја. 

  Министарство за инфраструктуру и енергетику, обавља послове 

државне управе који се односе и на: енергетски биланс Републике Србије; нафтну и 

гасну привреду; 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 
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јавних предузећа у областима за које је министарство образовано; надзор у 

областима делокруга министарства, као и др. послове одређене законом. 

За финансирање текућих издатака овог министарства, у оквиру 

функције 430 – Гориво и енергија, поред средстава која се опредељују за расходе 

за запослене, опредељују се средства за остале текуће издатке у оквиру следећих 

економских класификација, и то: 

421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

средства се опредељују за расходе за осигурање запослених, опреме и службених 

возила, закуп имовине, плаћање законске обавезе: накнаде за градско грађевинско 

земљиште за објекат у ул. Краља Милана 36; 

  422 - Трошкови путовања, за ове намене опредељују се средства за 

дневнице и путне трошкове у земљи и иностранству у оквиру мултилатералне и 

билатералне међународне сарадње, а највећим делом за потребе саобраћајне 

инспекције и осталих запослених који по природи посла имају потребу за излазак 

на терен. За трошкове путовања у иностранство предвиђена су средства за 

учествовање представника Министарства на стручним семинарима као и за 

радионице ради усавршавања кадрова. У оквиру нове намене Сектора опште 

енергетике: Праћење и спровођење енергетско-климатског пакета ЕУ и енергетске 

ефикасности у оквиру акционог плана, планирају се средства за присуствовање 

састанцима и путовања у иностранство;  

 У оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору, 

планирана су средства за административне услуге, компјутерске услуге (одржавање 

рачунара), услуге информисања, услуге превођења, стручне услуге - ангажовање 

стручних лица за израду закона- тренинзи неопходни за спровођење новог Закона о 

енергетици и Закона о рационалној употреби енергије, као и обука инспекцијских 

служби везана за спровођење ових закона, средства за израду подзаконских аката, 

израду софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених у Министарству, 

котизације, стручна саветовања и семинари, као и за рад чланова Комисијe за 

оцењивање усаглашености, у складу са постојећом законском регулативом;  

 424 - Специјализоване услуге, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за финансирање услуга израде другог дела прве и друге 

фазе Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године, као и за 

израду Акционог плана за обновљиве изворе енергије, Програма хитних мера за 

смањивање утицаја високих цена нафте, Националне комуникације у области 

одрживог развоја и др. програми. Такође су са ове економске класификације 

планирана средства за спровођење Споразума о кредиту Светске банке за Пројекат 

енергетске ефикасности у Србији као и за претплату на on-line коришћење Reuters 

базе; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, у оквиру које се опредељују 

средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а највећим делом за 

одржавање опреме за саобраћај и компјутерске опреме као и основних средстава 

којима располаже Министарство и не воде се преко Управе за заједничке послове; 

 426 - Материјал, у оквиру које се опредељују средства за 

административни материјал, набавку стандарда за потребе израде подзаконских 

аката у области Нафте и гаса, електроенергетике и опште енергетике, набавку и 

одеће и обуће за инспекторе, возаче и запослене који раде на рачунарима (у складу 
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са Посебним колективним уговором за државне органе), публикације, часописе, 

гласила, стручну литературу за запослене, материјал за образовање и културу, 

материјал за саобраћај; 

 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама, у оквиру ове економске класификације опредељују се средства за 

реализацију Програма „Рехабилитација даљинског система грејања у Србији – фаза 

IV“, у складу са обавезама преузетих по Споразуму о преузимању, смањивању и 

репрограмирању спољног дуга, потписаног 15. марта 2002. године између немачке 

финансијске организације KFW и Владе Републике Србије; 

 462 - Дотације међународним организацијама, у оквиру ове 

економске класификације опредељују се средства за измиривање обавеза по основу 

чланства у Међународној агенцији за обновљиву енергију (IRENA), за учешће 

Републике Србије у финансирању буџета Енергетске Заједнице (0,7%), као и за 

чланарину Републике Србије за Светски енергетски Савет (WEC); 

 За финансирање расхода у оквиру економских класификација 483 - 

Новчане казне и пенали по решењу судова и 482 - Порези, обавезне таксе и казне, 

опредељују се средства за потребе регистрације возила, обавезне таксе и новчане 

казне;  

 У оквиру економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти, опредељују се средства за финансирање извођења молерских, 

електричарских и водоинсталатерских радова за потребе адаптације телефонске 

централе у серверску собу, због неадекватних постојећих услова за сервере у 

пословној згради Министарства у ул. Краља Милана 36; 

 У оквиру економске класификације 512 - Машине и опрема, 

опредељују се средства за куповину административне опреме (рачунарска, 

фотографска и електронска опрема, штампачи, мреже), за постојећи и нови број 

запослених, као и набавку климатизованих уређаја; 

 Укупна средства на економској класификацији 515 – Нематеријална 

имовина опредељују се за набавку софтвера за побољшање пословања и вођење 

рачуноводства; 

 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за 

реализацију Националног инвестиционог плана, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за финансирање следећих пројеката: 

- Разводни гасовод РГ 08-17 Паљевско поље – Косјерић и ГМРС 

„Косјерић“ и изградња дистрибутивне мреже у Косјерићу; 

- Разводни гасовод РГ 08-19 Ужице – Чајетина –Златибор и ГМРС 

„Златибор“ 

- Разводни гасовод Ужице 

- Разводни гасовод РГ 08-16 Пожега – Ариље и ГМРС „Ариље“ 

- Разводни гасовод Пожега – Ариље – Ивањица – Голија – II фаза 

За финансирање текућих издатака овог министарства, у оквиру 

функције 450 - Транспорт, поред средстава која се опредељују за расходе за 

запослене, опредељују се средства за остале текуће издатке у оквиру следећих 

економских класификација, и то: 

421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

средства се опредељују за расходе за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге 
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комуникација, осигурање возила, закуп имовине, накнада за градско грађевинско 

земљиште, пословног простора и опреме;  

 422 - Трошкови путовања, за ове намене опредељују се средства за 

дневнице и путне трошкове у земљи и иностранству, а највећим делом за потребе 

саобраћајне инспекције и осталих запослених који по природи посла имају потребу 

за излазак на терен. За трошкове путовања у иностранство предвиђена су средства 

за учествовање представника Министарства на међународним конференцијама и 

стручним скуповима (Дунавска комисија, Савска комисја, ОТИФ, ИТФ, УНЕЦЕ); 

 423 - Услуге по уговору, за ове намене средства се делом опредељују 

из буџетских средстава, а највећим делом из сопствених прихода  и намењена су за 

административне услуге (услуге превођења), компјутерске услуге (одржавање 

рачунара), услуге информисања, стручне услуге - ангажовање стручних лица за 

израду закона - тренинзи неопходни за спровођење новог Закона о безбедности 

саобраћаја и Закона о превозу опасних материја, као и обука инспекцијских служби 

везана за спровођење ових закона, средства за израду подзаконских аката, израду 

софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених у Министарству, 

котизације, стручна саветовања и семинари. У оквиру ове економске 

класификације обезбеђују се и средства за учешће у раду Дунавске комисије, 

Међународне поморске организације ИМО, Радне заједнице подунавских земаља, 

УНЕЦЕ, конференција које се односе на Коридор VII, као и израда Стратегије 

развоја терцијерне мреже аеродрома; 

 424 - Специјализоване услуге, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за финансирање менаџментског консалтинга - избор 

саветника који ће пружати стручну помоћ у реализацији стратегије којом су 

утврђене полазне основе за формирање новог привредног друштва New Co, 

накнада за успешно обављени посао и остале специјализоване услуге. Део 

средстава са ове економске класификације планиран је за израду Стратегије развоја 

терцијерне мреже аеродрома; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, у оквиру које се опредељују 

средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а највећим делом за 

одржавање опреме за саобраћај и компјутерске опреме, као и основних средстава 

којима располаже Министарство и не воде се преко Управе за заједничке послове; 

 426 - Материјал, у оквиру које се опредељују средства за 

административни материјал, измиривање обавеза према Заводу за израду 

новчаница - образаца дозвола и сертификата, публикације, часописе, гласила, 

стручну литературу за запослене, материјал за образовање и културу, материјал за 

саобраћај, угоститељство, као и службену одећу и обућу за инспекторе, возаче и 

запослене који раде на рачунарима (у складу са Посебним колективним уговором 

за државне органе);  

 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама, у оквиру које се опредељују средства за текуће субвенције за Јавно 

предузеће "Железнице Србије", и то за финансирање дела текуће репродукције, а 

што се првенствено односи на зараде запослених, као и за финансирање јавног 

превоза-ОЈП, Управе за луке и ЈП „Путеви Србије“.  

 Висина потребних средстава за финансирање ЈП „Железнице Србије“ 

у 2012. години намењена је за исплату зарада запосленима. 
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 Процес смањења броја запослених у овом јавном предузећу започео 

је крајем 2001. године са циљем да се успостави одговарајућа структура и број 

запослених, а према потребама пословног система. Реализацијом кредита Европске 

банке за обнову и развој и из буџетских средстава и на друге начине (природни 

одлив, откази, флуктуација запослених) број запослених значајно је смањен.  

 Постојећи прописи Европске уније (Уредба 1191/69, односно Уредба 

1370/2007) предвиђају да надлежни државни органи уговарају обавезу јавног 

превоза и трошкове који настају приликом пружања услуге превоза, уз одређен 

профит се покрива кроз механизам финансирања обавезе јавног превоза. 

 Планираним изменама Закона о јавним путевима 20% акциза на 

деривате нафте и течног нафтног гаса постаће приход буџета Републике Србије, а 

не приход ЈП Путеви Србије, и у складу са тим, за одржавање јавних путева, 

планирају се средства из буџета Републике Србије у износу од 10% наведених 

акциза; 

 462 - Дотације међународним организацијама, у оквиру ове 

економске класификације опредељују се средства за измиривање обавеза по основу 

чланства у Међународним организацијама, телима и програмима, а које су у 

надлежности Министарства за инфраструктуру. Ово се пре свега односи 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 железница“ Економске комисије УН за Европу - ТЕР Пројекат; 

 - чланство за учешће у SEETO -Транспортној опсерваторији за 

Југоисточну Европу, на основу Одлуке Владе број: 037-7021/2005 од 3. новембра 

2005. године којом је прихваћен Споразум о оснивању и раду SEETO, који се 

односи на све видове саобраћаја, а на основу Меморандума о разумевању за развој 

основне регионалне транспортне мреже Југоисточне Европе, потписаног 11. јуна 

2004. године; 

 - чланство у Међувладиној организацији Међународног транспортног 

форума; 

 - чланство у Међувладиној организацији цивилног ваздухопловства; 

 - чланство у Европској конференцији цивилног ваздухопловства; 

 Средства на економској класификацији 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, опредељују се за територију АП Војводина на основу Закона о 

утврђивању надлежности АП; 

 За финансирање расхода у оквиру економских класификација 483 - 

Новчане казне и пенали по решењу судова и 482 - Порези, обавезне таксе и казне, 

опредељују се средства за потребе регистрације возила, обавезне таксе и новчане 

казне;  

 У оквиру економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти, опредељују се средства за финансирање санације и рехабилитације 

подручја захваћених клизиштима и другим елементарним непогодама на 

територији Републике Србије. У оквиру ове економске класификације средства се 

опредељују, између осталог, и за: 

 - руски кредит - за железничку инфраструктуру; 
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 - за учешће Министарства по кредиту развојне банке Савета Европе 

(ЦЕБ); 

 - за изградњу стамбених објеката, аутопутева, мостова, надвожњака, 

пруга, водовода, као и за изградњу отворених спортских терена, рекреационих 

објеката и установа културе и капитално одржавање истих; 

 - пројектно планирање и развој терцијелне мреже аеродрома; 

 - за пројекте по којима Министарство има уговорне обавезе и 

започете пројекте у 2010. години који нису у потпуности изфинансирани у 2011. 

години; 

 - за наставак радова на подизању нивоа осигурања и грађевинског 

уређења путних прелаза и за остале започете пројекте, што се углавном односи на 

ЈП „Железнице Србије“; 

 - за главни пројекат и постављање прототипа за речни информациони 

систем на Сави;  

 - за радове на реконструкцији зграде Лучке капетаније у Смедереву у 

складу са главним пројектом; 

 - за израду пројекта везаног за формирање базе података уписника 

бродова и др. пловила, уписника бродских књижица и издавање сертификата 

управљања чамаца и пловидбених дозвола за чамце, као и вођење евиденције о 

издавању овлашћења за унутрашњу и поморску пловидбу, праћење и анализу 

обима пролаза-пловидбе у водном транспорту и набавку сервера; 

 У оквиру економске класификације 512 - Машине и опрема, 

опредељују се средства за набавку аутомобила за потребе запослених чија је 

делатност везана за послове који се обављају на терену, за набавку радиостаница за 

лучке капетаније и за набавку административне опреме; 

  551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за 

реализацију Националног инвестиционог плана, у оквиру ове економске 

класификације опредељују се средства за финансирање следећих пројеката: 

- за изградњу Коридора 10 - Хоргош - Нови Сад, као најзначајнији 

друмски и железнички правац на територији Републике Србије;   

 Коридор 10 као најкраћа друмска веза између Европе и Азије, а која 

води преко Републике Србије, један је од приоритетнијих пројеката за национални, 

регионални и привредни развој који ће директно утицати на привлачење страних 

инвеститора и смањење броја незапослених.  

 Средства за финансирање Коридора 10 обезбеђују се из средстава 

Националног инвестиционог плана, као и из кредита Светске банке, Европске 

банке за обнову и развој и Европске инвестиционе банке.  

 У 2012. години средства се опредељују за преостали неисплаћени 

износ, и то за радове и надзор, а по основу Уговора о грађењу - извођење радова на 

изградњи леве траке аутопута Е -75 од граничног прелаза „Хоргош“ до Новог Сада 

и деонице граничног прелаза „Келебија“ до петље „Суботица Југ“; 

 За изградњу Аутопута Београд - Јужни Јадран по основу Уговора о 

грађењу - извођење радова на изградњи Аутопута Београд - Јужни Јадран, деоница 

Уб - Лајковац и то за неизмирена плаћања; 

  - за изградњу тунела Стражевица, по основу Уговора о извођењу 

преосталих радова, као и за услуге стручно-техничког надзора; 
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  - за реконструкцију и изградњу пруге до нове луке Смедерево на 

Дунаву, за реконстукцију постојеће и изградњу нове јавне железничке, 

грађевинске, електротехничке и архитектонске инфраструктуре којом ће се 

повезати постојећа железничка пруга Смедерево-Радинац-Мала Крсна са 

комплексом нових робних лука на десној обали Дунава у индустријској зони града 

Смедерева. Тиме би се омогућило премештање железничке инфраструктуре за 

теретни и путнички саобраћај из урбаног центра града на нове локације на подручју 

Смедерева; 

          - за израду планске и техничке документације за руски кредит за 

изградњу пруге Ваљево-Лозница.  
 

 

ГЛАВА 21.1 - УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА  

ЗА ПЛОВИДБУ 

 

 Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама основана је 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, као орган управе у 

саставу Министарства за инфраструктуру и енергетику Републике Србије. Управа 

врши технички надзор и обавља стручне и техничке послове у области утврђивања 

способности бродова за пловидбу, послове признавања произвођача, испитних 

институција, менаџмента квалитетом, развојем и управљањем ризицима, 

експертиза штета и удеса бродова, вођења регистра бродова и регистра признатих 

произвођача и испитних институција, и друге послове из делокруга Управе. 

 У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне 

делатности Управе, поред средстава која се опредељују за расходе за запослене, 

планирају се средства и на економским класификацијама: 

 421 - Стални трошкови, која се опредељују за енергетске, комуналне 

услуге и услуге комуникације, осигурање запослених, имовине и опреме, закуп 

пословног простора и лизинг возила; 

 У оквиру економске класификације 422 - Трошкови путовања, 

опредељују се средства за трошкове службених путовања у земљи и иностранству 

ради обављања надзора над исправношћу и способношћу бродова за пловидбу, као 

и за трошкове учествовања у раду међународних организација; 

 Највећи износ средстава опредељује се у оквиру економске 

класификације 423 - Услуге по уговору. Средства на овој економској 

класификацији намењена су за рачуноводствене услуге, стручна усавршавања и 

саветовања, обуке стручних лица за провериваче према захтевима стандарда (ISO, 

OHSAS), услуге рекламе и пропаганде, репрезентације, накнаде члановима 

комисија и радних тела која учествују у изради подзаконских аката и остале опште 

услуге;  

  У оквиру економске класификације 424 – Специјализоване услуге, 

опредељена су средства за медицинско-здравствене услуге ради превенције 

оболевања и др. специјализоване услуге везане за претходно наведене стручне 

обуке за сертификацију и акредитацију;  

 425 - Текуће поправке и одржавање, у оквиру ове економске 

класификације опредељена су средства за текуће одржавање пословног простора и 
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дотрајалих инсталација, одржавање службених аутомобила као и рачунарске, 

електронске и опреме за комуникацију; 

 426 - Материјал, средства са ове економске класификације се 

опредељују за трошкове горива, мазива и резервних делова за службене 

аутомобиле, за прописану ХТЗ опрему, регистарских таблица за потписнице, 

стручну литературу, канцеларијски материјал и инвентар као и за средства за 

одржавање хигијене пословног простора; 

 462 - Дотације међународним организацијама, у оквиру које су 

планирана средства за годишњу чланарину међународним организацијама; 

 482 - Порези, обавезне таксе и казне, којом су планирана средства за 

трошкове регистрације возила и судске таксе; 

  483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру које се 

планирају средства за казне и пенале по решењу судова; 

  512 - Машине и опрема, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за набавку рачунарске и канцеларијске опреме – намештаја, 

клима уређаја, електронских и мерних инструмената као и опреме за саобраћај.  

 Осим буџетских средстава, Управа за утврђивање способности 

бродова за пловидбу остварује средства и из других извора, превасходно из 

сопствених прихода, као и нераспоређених и неутрошених сопствених средстава од 

наплате накнада за извршени надзор током 2011. године и од наплате накнада за 

надзор над бродовима током 2012. године.  

 

 

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 за инфраструктуру и енергетику надлежног за послове саобраћаја, 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 опредељених средстава за финансирање редовне 

делатности Управе, поред средстава која се опредељују за расходе за запослене, 

опредељују се и средства за остале текуће издатке, у оквиру следећих економских 

класификација, и то: 

 421 - Стални трошкови, за финансирање расхода за енергетске услуге 

(струја, грејање), комуналне услуге, услуге комуникације (фиксни, мобилни 

телефони, интернет), трошкове осигурања и остале трошкове, чије је обезбеђивање 

неопходно за редовну делатност Управе; 

 422 - Трошкови путовања, у оквиру које се опредељују средства за 

трошкове службенх путовања у земљи и иностранству; 

 423 - Услуге по уговору, средства ове економске класификације 

намењена су за административне услуге, компјутерске услуге, услуге 

информисања, услуге образовања и усавршавања запослених и остале опште 

услуге. 
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 Такође, средства за финансирање овог буџетског корисника 

опредељују се и у оквиру економских класификација 424 – Специјализоване 

услуге, 425 - Текуће поправке и одржавање, 426 - Материјал, за набавку 

административног материјала, материјала за саобраћај и материјала за образовање 

и усавршавање запослених; 462 - Дотације међународним организацијама, средства 

за отварање ове економске класификације, 482 - Порези, обавезне таксе и казне, 

483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и за набавку основних средстава у 

оквиру економске класификације 512 - Машине и опрема (набавка 

административне опреме, опреме за саобраћај и рачунарске опреме). 

 

 

РАЗДЕО 22- МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Министарство рада и социјалне политике, образовано Законом о 

министарствима, 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 и плате у јавном сектору 

изузев у државним органима; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у 

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; сарадњу с 

међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне 

конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду и социјалног осигурања 

у области запошљавања; равноправност полова; систем социјалне заштите; систем 

породичноправне заштите; брак; планирање породице, породицу и децу; систем 

пензијског и инвалидског осигурања; социјално осигурање и заштиту војних 

осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени 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. 

Осим средстава намењених за текуће издатке у оквиру овог раздела 

предвиђена су и средства у области унапређења борачко-инвалидске, дечије и 

социјалне заштите. 

 Средства планирана у оквиру функције 10 - Болест и инвалидност,  

намењена су за накнаде за социјалну заштиту из буџета. Исплата се врши за око 

47.000 корисника (наведени корисници користе укупно 57.000 права) и то из 

области борачко-инвалидске заштите (борци, ратни и мирнодопски војни 

инвалиди, у зависности од начина настанка ране, повреде), цивилни инвалиди рата 

и чланови њихових породица. Средства за исплату ових права утврђених Законом о 

основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Законом о 

правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Законом о 

правима цивилних инвалида планирана су на апропријацији 472 - Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 
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 Oсновни параметар за одређивање износа права је просечна зарада у 

Републици Србији 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 инвалиде I групе, основ за исплату просечна зарада 

увећана за 80%, а све остале групе се одређују у проценту од тако одређеног 

основа.  

Лична инвалиднина, породична инвалиднина и увећана породична 

инвалиднина, додатак за негу и помоћ и ортопедски додатак одређују се у 

месечним износима. Основ за одређивање месечних износа ових примања је износ 

просечне нето зараде у Републици Србији из претходног месеца, увећан за 80%.  

Корисник може истовремено остварити више права, у зависности од 

законских услова за њихово остваривање. 

Министарство рада и социјалне политике је донело пропис о 

коначном усклађивању права (месечна новчана примања, додатка за негу и новчане 

накнаде за време професионалне рехабилитације) почев од 01. априла 2006. године 

до 31. децембра 2009. године са порастом и падом просечне нето зараде без пореза 

и доприноса у Републици Србији, обзиром да у наведеним претходним годинама 

није вршено усклађивање, јер се очекивало да ће бити усвојен нови Закон о 

борачко инвалидској заштити, чији је нацрт урађен још 2006. године.                

 Одредбом члана 53. ст. 4. и 5. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и чланова породица из 1989. и 2004. године прописано је 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. Током 2011. године вршила се исплата по 

коначном усклађивању за период 2006-2009. године, а остатак за период 2006-2009, 

као и исплата по коначном усклађивању за 2010. годину ће се вршити током  2012. 

године.  
 На апропријацији 421 - Стални трошкови, планирана су средства за 

услуге доставе инвалиднина преко Поштанске штедионице. 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 7. 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%).  

 На апропријацији 423 - Услуге по уговору, планирана су средства за 

дораду и одржавање софтвера као и за исплату накнада члановима лекарских 

комисија. На основу већ купљеног права за коришћење софтвера преко предузећа Е 

ИНФО из Републике Српске, током 2012. и 2013. 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 могућност боље финансијске контроле, с обзиром 

да систем предвиђа централизовану исплату права која у овом тренутку не постоји 
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– а која планира да се упостави од 2013. године. Због тога је неопходно и у 2012. 

години константно  дорађивање, прилагођавање и одржавање  програма потребама 

Сектора за борачко инвалидску заштиту, које представници ино предузећа 

обављају са запосленима у Сектору на основу Уговора број 404-02-94/2010-11 од 

04.10.2010. године, који је закључен са предузећем Е ИНФО из Бања Луке. 

Месечна обавеза министарства за ове намене током 48 месеци (4 године) износи 

4.095 ЕУР тј. око 440.000 динара, што на годишњем нивоу износи око 5.200.000 

динара.  

 У оквиру ове функције, на апропријацији 424 - Специјализоване 

услуге, планирана су и средства за финансирање обележавања значајних датума 

српске историје у земљи и иностранству, одржавање српских војних гробаља у 

иностранству преко амбасада Србије, реконструкција и санације војних меморијала 

у земљи и иностранству.  

                   На апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама 

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.  

 На апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, 

планирана су средства за принудну наплату која се односи на тужбе о парничном 

поступку за измирење дуга СРЈ, за исплате основних права у износу разлике 

законом прописаног износа и исплаћеног износа. Дуг је преузела Република Србија 

преношењем савезне материје на републички ниво. Осим наведеног, принудна 

наплата подразумева и исплату дуга Републике Србије у износу разлике износа 

утврђених прописом и исплаћених износа за допунске личне инвалиднине, 

допунске породичне инвалиднине и МНП (месечно новчано примање) за време 

трајања незапослености. 

 На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти 

планирана су средства за исплату по Окончаној ситуацији за објекат у Сремској 

Митровици – локација Лаћарак. Аванс је дат 2007. године а радови су окончани 

јула 2011. године и извршена је примопредаја објекта. 

 Средства у оквиру функције 40 - Породица и деца, обухватају 

средства за остваривање права за финансијску подршку породици са децом и то: 

накнада зараде за време породиљског одсуства коју остварују запослени код 

правних и физичких лица и лица која самостално обављају делатност, (планира се 

око 36.0000 породиља у 2012. години). Накнада зараде се утврђује у висини 

просечне основне зараде запосленог за 12 месеци који претходе месецу у коме 

отпочиње коришћење одсуства.  

          Родитељски додатак остварује 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.   
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           Родитељски додатак (у новембру 2011. године) примило је 63.116 

деце и то : 

 - за прво дете - једнократна исплата 31.782 динара 

- за друго дете исплата у 24 рате; износ 124.279 динара (месечно 

5.178 динара) 

- за треће дете, износ 223.693  динара (месечно 9.320 динара )                

- за четврто дете, износ 298.255 динара (месечно 12.427 динара) 

 Висина родитељског додатка утврђује се на дан рођења детета, a рок 

за подношење захтева за остваривање права је шест месеци од дана рођења детета. 

 Ово право се усклађује полугодишње, у априлу и октобру, са 

индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, према званичним 

статистичким подацима.   

 Дечији додатак припада за прво, друго, треће и четврто дете у 

зависности од материјалног положаја породице а у новембру 2011. примило је 

404.227 детета. Право припада деци најдуже до 19 година живота, ако су на 

редовном школовању. 

          За децу без родитељског старања, хранитеље, старатеље и родитеље 

деце ометене у развоју износи дечјег додатка увећавају се за 30%.      

          Износи дечијег додатка усклађују се полугодишње, у априлу и 

октобру, са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци. 

           Процењује се да ће ово право у 2012. години користити око 400.000 

корисника. 

 Планиране су и накнаде трошкова боравка деце у предшколској 

установи за децу без родитељског старања и за децу ометену у развоју (око 300 

деце) . 

            У оквиру апропријације 423 - Услуге по уговору, планирана су 

средства за одржавање апликативног софтвера за дечији и родитељски додатак и 

услуге штампања образаца за дечији и родитељски додатак. 

           Породичним законом утврђене су надлежности Министарства у 

области породично-правне заштите, односа родитеља и деце, усвојења и 

старатељства и планирања породице, тако да се при планирању средстава за ове 

намене имало у виду доношење новог закона о дечијем омбудсману, који је у 

скупштинској процедури („Заштитник дечијих права“).   

 У оквиру апропријације 481- Дотације невладиним организацијама, 

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 и слично.  

           Законом о друштвеној бризи о деци чланом 75. предвиђено је да се 

наплаћена средства за време трајања "Дечије недеље" уплаћују у буџет Републике 

Србије, а надлежно министарство за друштвену бригу о деци их распоређује 

организаторима манифестација посвећених деци, у складу са Уредбом и 

Програмом активности. Од укупно наплаћених прихода 40% планира се за 



577 

 

организацију програма и штампања доплатних маркица, а 60% се уступа 

организаторима на општинском-градском нивоу. 

 У износ планираних средстава укључена су и средства за Програм 

Интеграције жртава трговине људима. Ради координације заштите жртава трговине 

људима, уз подршку Мисије ОЕБС-а, Министарство је основало Службу за 

координацију заштите жртава трговине људима. Ова Служба представља 

централно оперативно тело националног механизма за борбу против трговине 

људима и заштиту жртава до завршетка њиховог опоравка, а у циљу обезбеђивања 

њиховог сведочења против трговаца људима, и тиме ефикаснијег прекидања мреже 

овог вида организованог криминала. 

 Средства планирана у оквиру функције 70 - Социјална помоћ 

угроженом становништву некласификована на другом месту, намењена су за 

исплату законом утврђених права у складу са Законом о социјалној заштити. 

           Од укупно потребних средстава за редовно финансирање права из 

области социјалне заштите потребно је обезбедити средства за накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, за плате и социјалне доприносе у установама 

социјалне заштите (домови и центри), као и остала давања запосленима.  

           У оквиру апропријације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета планирана су средства за: 
 1. накнаде из буџета за децу и породицу – материјално обезбеђење; 

просечан број породица према подацима на основу извршених исплата у периоду 

јануар-`новембар 2011. године, ово право је остварило 73.919 породица, односно 

188.002 појединца у тим породицама. 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.     

 Новчана социјална помоћ усклађује се са индексом потрошачких 

цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута 

годишње, 1. априла и 1. октобра (члан 93. и члан 94. Закона).  

 2. накнаде из буџета у случају инвалидности и то за : 

- исплату права за око 53.000 корисника који примају додатак  за негу 

и помоћ другог лица у случају болести и инвалидности. Додатак за помоћ и негу 

другог лица и износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се са 

индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких 

података, два пута годишње, 1. априла и 1. октобра (члан 93. и члан 94. Закона). 

- помоћ за оспособљавање за рад за око 500 корисника овог права.  

         3. накнаде из буџета за децу и породицу – породични смештај; на 

овој позицији планирана су  средства за накнаду за издржавање око 5.700 

корисника у хранитељским породицама. Месечни износ накнаде за издржавање 

детета за новембар 2011. године је 20.325 динара. 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. Месечна накнада за 

издржавање одраслог лица је 15.635 динара.  
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         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. накнаде из буџета за становање и живот намењена су за исплате  

трошкова: 

           - по основу програма рада центрима за социјални рад, за 2.643 

запослених 

               - по основу услуга социјалног рада установама за смештај корисника, 

за  992 запослена, а према подацима из октобра месеца 2011. године,  

                 - по основу учешћа буџета РС у трошковима смештаја око 13.500 

корисника у установама за смештај у октобру месецу 2011. године и 

           - по основу смештаја у установе ван мреже установа социјалне 

заштите. 

 6. врше се плаћања по основу Правилника о социјалној помоћи за 

лица која траже, односно којима је одобрен азил.   

             У оквиру апропријације 421- Стални трошкови, потребно је 

обезбедити 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 апропријације 423 - Услуге по уговору, врши се исплата 

накнада за рад хранитеља и за рад под уговором о допунском раду.  

 Накнаде за рад хранитења су право из социјалне заштите по основу 

смештаја корисника на породични смештај. Деинституционализација у области 

социјалне заштите предвиђена је као један од реформских циљева Стратегије 

развоја социјалне заштите коју је Влада усвојила 01.12.2005. године, а њено 

спровођење довело је до знатног повећања броја лица у хранитељским породицама 

у 2011. години.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Накнада за рад хранитеља обухвата: нето износ накнаде и  доприносе 

за ПИО и здравствено осигурање. Према подацима за октобар месец 2011. године 

5.929 лица је смештено у 3.977. хранитељских породица. Накнада за рад је 

исплаћена за 4.972 лице, с тим што се право на ову накнаду по Закону не остварује 

за смештај у сродничку породицу, а на смештају код истог хранитеља може бити 

више од једног лица. Месечна накнада за рад хранитеља по ценовнику за новембар 

месец 2011. године у нето износу износи: ако је на смештају једно дете 12.598,00  

динара, а ако је двоје и више деце 7.753,00 динара по детету, а за смештај одраслог 

или старог лица 7.753, 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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 Такође, у Републици постоји неколико центара за социјални рад који 

не могу да запосле поједине стручне раднике јер их нема на евиденцији службе за 

запошљавање па је неопходно да уговором о допунском раду ангажују стручне 

раднике из других установа. 

  У оквиру апропријације 463 - Трансфери осталим нивоима власти, 

планирана су средства која ће се трансферисати најсиромашнијим општинама за 

унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама.   

          У оквиру апропријације 511 - Зграде и грађевински објекти, 

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.  

 Такође, један део средстава који се остварује по Закону о играма на 

срећу биће утрошен  за инвестициона улагања. 

 Средства планирана у оквиру функција 90 - Социјална заштита 

некласификована на другом месту, произилазе из расхода, неопходних за 

обављање активности, које су Законом о министарствима одређене као надлежност 

Министарства рада и социјалне политике.  

 У оквиру апропријације 464 - Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања, потребно је обезбедити средства, и то: 

- у складу са Предлогом финансијског плана Репубичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање, за осигуранике пољопривредних делатности 

14,0 млрд. динара (од ког износа је за покриће разлике најниже пензије - разлика 

између најнижег износа пензије утврђеног применом члана 76. Закона о пензијском 

и инвалидском осигурању и износа пензије која би осигуранику припадала без 

његове примене, потребно је обезбедити 10,3 млрд. динара), а за стаж осигурања по 

посебним прописима (солидарни стаж и борачке пензије 3,7 млрд. динара); 

- у складу са Предлогом финансијског плана Фонда, за осигуранике 

запослених, за планирану исплату 12 пензија и новчаних накнада за период јануар-

децембар 2012. године, потребно је обезбедити средства у укупном износу од 13,4 

млрд. динара, од чега за покриће разлике најниже пензије и износа пензије која би 

осигуранику припадала без његове примене, потребно је 4,0 млрд. динара, а за стаж 

осигурања по посебним прописима 9,4 млрд. динара; 

- за осигуранике самосталних делатности планирана су средства за 

исплату права остварена под посебним прописима и за покриће разлике до 

најнижег износа пензије, у укупном износу од 173,0 мил. динара.  

 У оквиру апропријације 472 - накнада за социјалну заштиту из 

буџета, обезбеђују се и средства за рефундацију ПДВ-а, у складу са Закључком 

Владе 05 број:48-8349/2005-1 од 29. децембра 2005. године, којим се свим особама 

са инвалидитетом код којих је утврђено телесно оштећење од 100% по једном 

основу рефундира ПДВ плаћен приликом увоза аутомобила, у складу са билансним 

могућностима буџета. 

 Министарство рада и социјалне политике, у сврху примене члана 

192. тачка 11а. Царинског закона издаје потврде особама са инвалидитетом за 

остваривање права на увоз аутомобила без плаћања царинских дажбина. 

           У оквиру те апропријације обезбеђују се и средства у складу са 

Закључком Владе 05 број:181-7893/2006 од 17. августа 2006. године, којим је 
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утврђена изузетна пензија за Јованку Броз, која се усклађује сваких шест месеци са 

растом просечне зараде у Републици у претходних шест месеци, и за исплату у 

2012. години планирана су средства у износу од 2.110.000 динара.  

           Функција 410-Општи економски и комерцијални послови и 

послови по питању рада  

 Захтев за финансирање текућих издатака сачињен је у складу са 

потребама које произилазе из редовних административних активности, које су 

Законом о министарствима одређене као надлежност Министарства рада и 

социјалне политике.   

          У оквиру апропријације 421 - Стални трошкови, планирана су 

средства за обезбеђења интернет конекције између организационих јединица 

министарства по основу уговора са предузећем «Орион телеком». Значајну ставку 

чине услуге коминикација, комуналних и енергетских услуга, као и средства за 

осигурање возила министарства и осигурање запослених. 

 У оквиру апропријације 422 - Трошкови путовања,. планирана 

средства обухватају и финансирање боравка представника министарства на 

Конференцији МОР-а у Женеви, која се одржава у јуну сваке године. У току 2012. 

године очекује се наставак преговора око закључивања споразума о социјалном 

осигурању између Србије и других земаља, чији је циљ свеобухватно регулисања 

права из области социјалног осигурања са другим државама. 

 У оквиру апропријације 423 - Услуге по уговору, планирана су 

средства на име услуга информисања за финансирање кампања реформе система 

социјалне заштите, националних стратегија за борбу против сиромаштва и борбу 

против насиља, организовање семинара, радионица и округлих столова уз 

коришћење телевизијских спотова, билборда, 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, као и пратећих 

трошкова репрезентације и угоститељских услуга. Део средстава са ове 

апропријације користиће се за остале стручне услуге додатно ангажованих 

стручних лица ван министарства (уговори о делу, ауторски уговори), које су 

неопходне за нормално функционисање министарства. Део средстава односи се на 

измирење уговора, закључених  ранијих година, а који ће се обновити и у 2012. 

години, а односе се на уговоре о пружању административних услуга - превођење, 

израду и одржавање софтвера, без којих министарство не би могло нормално да 

функционише.  

 Осим наведеног, у оквиру ове апропријације неопходно је у 2012. 

години обезбедити средства за наставак редовне сарадње у оквиру TAEKS 

програма ЕУ, сарадње са Међународном организацијом рада, Саветом Европе и 

осталим међународним организацијама.  

 У циљу спровођења Акционог плана за спровођење Националне 

стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља, планирана су средства у износу 

од 3 милиона динара за активности које се тичу функције и програма директно 

координираних од стране Савета за права детета. 
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 У оквиру апропријације 424 - Специјализоване услуге предвиђено је 

финансирање трошкова здравственог систематског прегледа запослених у 

Министарству.  

          У оквиру апропријације 425 - Текуће поправке и одржавање 

планирана су средства за текуће поправке и одржавање возила министарства, чији 

возни парк, без Инспекције рада, тренутно броји 16 возила, као и текуће поправке и 

одржавање рачунарске опреме, уградне опреме, молерско-фарбарске радове, које 

министарство планира да изврши у оквиру својих радних просторија током 2012. 

године.   

          У оквиру апропријације 426 - Материјал, највећи део планираних 

средстава односи се на 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 апропријације 451 - Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама, планирају се средства намењена за 

функционисање Социјално - економског савета.  

            Социјално-економски савет Републике Србије основан је Законом о 

Социјално-економском савету 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, 

подстицаја мирног решавања колективних радних спорова и развоја демократије.  

           У складу са одредбама члана 7. Закона о социјално - економском 

савету Републике Србије, утврђено је да Секретаријат Социјално - економског 

савета Републике Србије обавља организационе и административно-техничке 

послове за Социјално - економски савет. 

             Истим законом утврђено је да Социјално-економски савет разматра 

питања: развоја и унапређивања колективног преговарања, утицаја економске 

политике и мера за њено спровођење на социјални развој и стабилност, политике 

запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, 

приватизације и друга питања структурног прилагођавања, заштите радне и 

животне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне 

заштите и сигурности, демографских кретања и друга питања у складу са актима 

Социјално - економског савета. 

      У оквиру апропријације 462 - Дотације међународним 

организацијама, планирана су средства за уплату финансијске контрибуције за 

учешће Републике Србије у програму Европске заједнице ПРОГРЕС у 2012. 

години.  

С обзиром да су институције - носиоци програма у Србији 

Министарство рада и социјалне политике и Министарство економије и регионалног 

развоја, износ финансијске контрибуције биће обезбеђен у односу 1:1 из 

одговарајућих буџетских ставки наведених министарстава.  



582 

 

 За уплату финансијске контрибуције за учешће у програму Прогрес 

у 2012. години Министарство рада и социјалне политике треба да уплати 5,5 мил. 

динара, за чланство Републике Србије у Међународној организацији рада 11,7 мил. 

динара и 80 хиљада динара за чланарину у Међународном удружењу инспекције 

рада у Женеви. 

У оквиру апропријације 482 - Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом, планирани су трошкови регистрације 

возила која се налазе у власништву министарства и осталих возила која су 

уговором уступљена на коришћење инспекцији рада од стране управних округа.  

У оквиру апропријације 483 - Новчане казне и пенали по решењу 

судова и судских тела, планирана су средства за новчане казне по решењу судова и 

судских тела у случају спорова по основу правоснажних извршних пресуда.   

У оквиру апропријације 512 - Машине и опрема, планирана је 

набавка 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.  

 У оквиру апропријације 515 - нематеријална имовина, планирана су 

средства за набавку лиценци за базе података (Oracle), Microsoft 2008 R2 Server, 

Mikrosoft Windows 7 и Oracle 2010. 

 

 

ГЛАВА 22.1 - ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД 

 

 У саставу Министарства рада и социјалне политике Инспекторат за 

рад, обавља инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области 

радних односа и безбедности и здравља на раду који се односе на: редовни и 

контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; 

утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на 

раду, пре почетка обављања делатности послодавца, као и друге послове одређене 

законом. 

 Организационо, Инспекторат за рад покрива територију Републике 

Србије тако што у свом саставу има 25 одељења у управним окрузима, 3 одељења у 

Граду Београду и одељења у седишту Инспектората, са укупно 282 запослених.  

 

 

ГЛАВА 22.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

  Ступањем на снагу Закона о играма на срећу измењен је начин 

расподеле средстава од игара на срећу по буџетским фондовима из надлежности 

овог министарства. 

   Буџетски фонд за програме заштите и унапређења положаја особа са 

инвалидитетом, сада користи 19% средстава и у оквиру њега се финансирају 

организације и удружења особа са инвалидитетом (што је до измене закона 

финансирано углавном из Буџетског фонда за програме социјално хуманитарних 

организација). 
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   Укупан приход остварен по основу Закона о играма на срећу,  у 

периоду јануар - новембар 2011. године на овом буџетском фонду износио је 315,0 

милиона динара. Финансирање организација особа са инвалидитетом вршено је у 

складу са Законом о удружењима, од када министарство организацијама и 

удружењима средства преноси искључиво на основу јавног конкурса (у складу са 

чланом 38. овог закона). Током 2011. године објављена су три јавна позива за 

подношење предлога пројеката и програма. Подносиоци предлога пројеката могу 

бити све заинтересоване социјално-хуманитарне организације којима је приоритет 

унапређење положаја особа са инвалидитетом, а крајњи корисници ових средстава 

су особе са инвалидитетом.   

 

 

ГЛАВА 22.3 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ СОЦИЈАЛНО    

ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

  Укупан приход остварен по основу Закона о играма на срећу у 

периоду јануар - новембар 2011. године на овом буџетском фонду износио је 18,0 

милиона динара. 

         Средства која се користе из Буџетског фонда за програме социјално 

хуманитарних организација намењена су искључиво за финансирање удружења, 

чији је циљ унапређење социјално економског и друштвеног положаја лица у стању 

социјалне потребе. 

 

   

ГЛАВА 22.4 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

           Министарство остварује приходе по основу Закона о играма на срећу 

и та средства планира за трансфере установама социјалне заштите у циљу 

побољшања њиховог рада.  

  Мрежу установа социјалне заштите чини: 

- 12 установа за децу без родитељског старања, 

- 3 завода за васпитање деце и омладине, 

- 37 установа за смештај старих и пензионера,  

- 18 установа за лица ометена у развоју, 

- 140 центара за социјални рад, 

- 5 центра за породични смештај деце и омладине, и 

- Републички завод за социјалну заштиту. 

 У оквиру апропријације 414 - Социјална давања запосленима, по 

основу Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, а 

у складу са Законом о раду, планирана су средства, и то:  

- за помоћ породици у случају смрти запосленог или члана његове уже породице;  

- за трошкове лечења насталих услед дуже и теже болести запосленог или члана 

његове уже породице, помоћ у случају инвалидитета, део трошкова обавезног 

учешћа код набавке ортопедских помагала, трошкови здравствене рехабилитације 

запосленог који је повређен на раду, оболео од професионалне болести или ради 
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под отежаним условима рада, помоћ самохраној мајци са дететом до 14 година, као 

и помоћ када је брачни друг, не својом кривицом, остао без посла. 

У оквиру апропријације 421 - Стални трошкови, планирана су 

средства за покриће трошкова насталих по основу обавеза према јавним 

предузећима и трошкове за набавку енергената. 

 У оквиру апропријације 422 – Трошкови путовања, 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 апропријације 423 - Услуге по уговору, 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 за здравство, за рад 

лекарских комисија. Финансирање запослених по основу споразума о сарадњи, 

збрињавању и смештају избеглих лица из колективног смештаја у Љубовији, по 

основу реализације пројекта СОС Дечије линије, финансирање сос саветника и 

едукатора, 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 апропријације 425 - Текуће поправке и одржавање, 

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 апропријације 426 - Материјал, 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.  

 

  

ГЛАВА 22.5 - УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

                                        

 Законом о безбедности и здрављу на раду за обављање одређених 

послова државне управе у области безбедности и здравља на раду, образована је 

Управа за безбедност и здравље на раду, као орган управе у саставу Министарства 

рада и социјалне политике и утврђена је њена надлежност.   

           Управа за безбедност и здравље на раду обавља послове који се 

односе на припрему прописa у области безбедности и здравља на раду, као и 

мишљења за њихову примену, припрему стручне основе за израду националног 

програма развоја безбедности и здравља на раду и прати његово остваривање, 

прати и оцењује стање безбедности и здравља на раду и припрема ставове за 

јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су предмет овог 

закона и других прописа, истражује и подстиче развој у области хуманизације рада, 

пружа стручну помоћ у области безбедности и здравља запослених, припрема 
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методологије за обављање послова прегледа и испитивања у области безбедности и 

здравља на раду, проучава узроке и појаве који за последицу имају повреде на раду, 

професионалне болести и болести у вези са радом.  

Средства за рад Управе највећим делом планирана су у оквиру 

апропријације 423 - Услуге по уговору и  највећим делом су намењена за трошкове 

организовања полагања посебних стручних испита за обављање послова 

безбедности и здравља на раду 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. Поред већ постојећих 

стручних испита, на основу одредби члана 7. Уредбе о безбедности и здрављу на 

раду на привременим или покретним градилиштима, Управа за безбедност и 

здравље на раду организује припрему и полагање стручних испита за лица која ће 

обављати послове координатора за безбедност и здравље на градилиштима. Ова 

Уредба ступила је на снагу 1. јануара 2011. године.  

 

 

ГЛАВА 22.6 - УПРАВА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 

      Законом о министарствима, прописано је да се у оквиру 

Министарства рада и социјалне политике, као орган управе образује Управа за 

родну равноправност. У Управи за родну равноправност обављају се стручни 

послови, и то: анализа стања и предлагање мера у области унапређења 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 промоција 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 други послови у складу са законом. 

У оквиру апропријације 421 - Стални трошкови, планирана су 

средства за закуп сала за потребе конференција, јавних расправа, семинара и 

панела, као и услуге комуникација. 

У оквиру апропријације 422 - Трошкови путовања, предвиђени су у 

циљу активног учешћа представника Управе на конференцијама и 

манифестацијама у циљу афирмације мера и унапређења идеје о значају и улози 

родне равноправности, како у земљи, тако и у региону и шире.  

У оквиру апропријације 423 - Услуге по уговору, планирају се 

средства за пројекцију неопходних трошкова на изради, штампању, превођењу и 

дистрибуцији 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 становништва; трошкове уговора о делу за стручне услуге; услуге 

образовања и усавршавања запослених у циљу подизања њихове компетентности; 

трошкове активности на припреми и реализацији пројеката, расправа, округлих 

столова, конференција и семинара  који су предвиђени програмом рада; 
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конференције и семинари у вези са реализацијом Акционог плана за 

имплементацију Националне стратегије за побољшање положаја жена и 

унапређивање родне равноправности. 

               481 - Донације невладиним организацијама - трошкови организовања 

Форума за сарадњу са цивилним друштвом, као једним од приоритета Управе, а у 

складу са циљевима Владе РС која је препознала значај концепта good governance, 

што подразумева сталну размену и консултације, транспарентност и 

партиципативност у доношењу одлука, обезбеђивање и унапређивање сарадње 

државног и цивилног сектора, расписивање јавног позива намењеног финансирању 

мањих пројеката невладиних организација у вези са реализацијом активности 

предвиђених Акционим планом за имплементацију Националне стратегије. 

Преносом средстава невладиним организацијама 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. 

 У 2012. години планира се наставак пројекта „Борба против 

сексуалног и родно заснованог насиља“, који је започет средином 2009. године уз 

финансијску подршку УНДП-а и Владе Краљевине Норвешке. Циљ овог пројекта је 

ојачавање капацитета установа и институција које се баве жртвама насиља, као и 

установљавање и примењивање механизама који ће обезбедити поступање у складу 

са међународним обавезама везаним за људска права у области сексуалног и родно 

заснованог насиља. Пројекат има за циљ и јачање законодавног оквира у области 

заштите жртава насиља и подизање свести јавности и грађана о неприхватљивости 

насиља као модела понашања у циљу доприноса стварању социјалног амбијента 

који би имао превентивну функцију. 

 Потписан је Пројектни меморандум крајем 2008. године, а Писмом 

сагласности предвиђене су надлежности УНДП-а и Управе за родну 

равноправност, односно предвиђено је да се део пројекта администрира преко 

УНДП-а, а тзв. Национална (NEX) компонента реализује се преко Министарства 

рада и социјалне политике.   

 У 2009. години по основу спроведеног Јавног конкурса формиран је 

Пројектни тим за реализацију пројекта и од 15. јуна 2009. године у оквиру извора 

финансирања 06 - Донације од међународних организација, финансирају се накнаде 

за чланове Пројектног тима по основу уговора о делу. 

  

 

ГЛАВА 22.7 - УСТАНОВЕ ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 

ИЗ РАДНОГ ОДНОСА       

 

 У оквиру ове главе обезбеђују се средства за финансирање рада 

Фонда солидарности и Централног регистра обавезног социјалног осигурања. 

I. ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 

 Фонд солидарности основан је Законом о раду (члан 127.). Основна 

функција Фонда солидарности заснива се на исплатама потраживања запосленима 

у фирмама у којима је покренут стечај, а који та потраживања нису намирили из 
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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 стечајног поступка, накнаду зараде за 

време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о 

здравственом осигурању коју је био дужан да исплати послодавац, накнаду штете 

за неискоришћени годишњи одмор, отпремнину због одласка у пензију, накнаду 

штете на основу судског решења и уплату доприноса по основу исплаћених зарада 

(члан 125. Закона).   

 У оквиру апропријације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, планирана су средства за исплату потраживања радника код послодавца у 

стечају. Број могућих исплата зависиће од вредности радног сата за обрачун 

минималне зараде у 2012. години, коју је законски дужан да примењује Фонд 

солидарности код исплата потраживања запослених код послодавца у стечају. 

Тренутно је у поступку решавања 9200 захтева за које се, на основу пристигле 

документације, зна да ће бити позитивно решена. Бруто износ по раднику за 

исплату зараде износи 237.586, динара (за тренутну минималну цену рада од 102,00 

динара).  

II. ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

 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, као 

правни следбеник Централног регистра обвезника доприноса за социјално 

осигурање - послодаваца и осигураника.  

 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: успостављање и 

вођење Јединствене базе; регистрацију осигураника и осигураних лица; 

додељивање јединственог броја; евиденцију регистрованих обвезника доприноса, 

на основу података преузетих од органа и организација надлежних за регистрацију; 

евиденцију о основицама доприноса и уплаћеним доприносима за обавезно 

социјално осигурање по свим основама и периодима на које се те уплате односе; 

евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за 

обавезно социјално осигурање по послодавацу, односно исплатиоцу прихода на 

месечном нивоу; контролу података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за 

обавезно социјално осигурање по осигуранику по свим основама приликом сваке 

исплате; евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним 

доприносима за обавезно социјално осигурање по осигуранику на месечном нивоу; 

усаглашавање података о обвезницима доприносa и осигураним лицима којима 

располажу Пореска управа, организације за обавезно социјално осигурање и други 

органи и организације; кoмплексну и свеобухватну анализу унетих и обрађених 

података у роковима предвиђеним законом и указивање надлежним органима на 

уочене неправилности; обезбеђивање техничких услова за међусобно повезивање и 

усклађивање рада субјеката повезаних у систем Централног регистра у вези са 

достављањем података и обезбеђивање електронске повезаности са другим 
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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. 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови, планирани су 

трошкови за  услуге комуникација, услуге поште и доставе и трошкове осигурања. 

С обзиром на делатност Централног регистра, која ће у 2012. години бити потпуно 

успостављена, трошкови услуга комуникације су увећани за интернет повезивање 

са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Републичким 

заводом за здравствено осигурање, Националном службом за запошљавање као и са 

Пореском управом. Износ је планиран на основу месечне претплате за  оптички 

порт и месечне претплате за L3 брзине 4 Mbps. Трошкови осигурања обухватају 

трошкове осигурања запослених у случају несреће на раду, као и трошкови 

осигурања возила (основно и каско осигурање). Такође су планирани трошкови 

осигурања за возило, опрему и запослене. У току јуна 2012. године очекује се 

испорука опреме, па је због велике вредности поменуте опреме неопходно и 

осигурање исте. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови путовања, 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. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, један део 

средстава на овој економској класификацији планиран је за књиговодствени 

софтверски пакет, услуге информисања, затим штампање информативних билтена  

и брошура. Такође су планирани расходи за ангажовање извршиоца путем уговора 

о делу, који су неопходни ради обављања стручних услуга, као и срества неопходна  

за услуге образовања и усавршавања запослених у Централном регистру и  

трошкови репрезентације. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање, 

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 426 - Материјал, планирана средства 

односе се на канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање 

запослених, односно за стручну литературу за редовне потребе запослених, као и 

материјал за саобраћај, тј. издаци за гориво. 

 На економској класификацији 512 - машине и опрема, планирана су 

средства за набавку рачунарске и комуникационе опреме, као и канцеларијског 

намештаја за потребе Централног регистра.  
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РАЗДЕО 23 - МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И   

ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА 

 

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, 

у складу са Законом о министарствима, обавља послове државне управе који се 

односе на: просторно планирање и урбанизам, утврђивање услова за изградњу 

објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања, грађевинарство, 

грађевинско земљиште, комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, 

послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, 

грађевина и комуналне инфрструктуре.  

Такође, ово министарство обавља послове који се односе на: систем 

заштите и одрживог коришћења природних богатстава, односно ресурса (ваздуха, 

вода, земљишта, минералних сировина, шума, риба, дивљих биљних и 

животињских врста), израду стратешких докумената, планова и програма 

истраживања у области одрживог коришћења природних богатстава и обновљивих 

извора енергије; утврђивање услова заштите животне средине у планирању 

простора и изградњи објеката; рану најаву акцидената; заштиту од буке и 

вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; производњу, промет 

отрова и других опасних материја, изузев дрога и прекурсора; управљање 

хемикалијама; управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; одобравање 

прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста; 

инспекцијски надзор у области одрживог коришћења природних богатстава и 

заштите животне средине и у другим наведеним областима; еколошки 

инспекцијски надзор на граници, као и друге послове одређене законом. 

 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 

обавља послове државне управе који се односе 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. 

 Функција 440 - Рударство 

 На економској класификацији 421- Стални трошкови планирани су 

издаци за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни и интетрнет), 

средства за осигурање запослених, услуге доставе. 

 На економској класификацији 422 -Трошкови путовања планирана су 

средства за финансирање службених путовања у земљи и иностранству - трошкови 

превоза, смештаја и дневница на службеном путу. У оквиру билатералне и 

мултилатералне сарадње са европским и земљама у окружењу, учешће у 

мултидисциплинарним националним тимовима у међународним програмима и 

пројектима, као и усклађивањe законодавства са правилима Европске уније, 
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повећава потребу за реализацијом службених путовања у иностранство, учешће на 

стручним семинарима и радионицама ради усавршавања кадрова (за 6 путовања по 

2 запослена или постављена лица). 

 На eкономској класификацији 423 - Услуге по уговору, за 

финансирање постојећих активности планирана су средства за:  

 - Припрему и спровођење концесионих поступака за истраживање и 

експлоатацију минералних сировина. Да би се обезбедила сировинска основа за 

развој рударске индустрије, неопходно је стварати оквир и реализовати пројекте 

који имају за циљ инвестиције у области геолошких истраживања. 

 - Израду акционог плана и програма за реализацију Стратегије 

управљања минералним ресурсима у Републици Србији. Нови закон о рударству 

представља системски искорак који има за циљ осавремењивање Законског 

решења, прилагођеног прописима ЕУ. Новим законом обухваћене су све 

активности од прелиминарних геолошких истраживања до затварања рудника као 

јединствене целине. Стратегија управљања минерално сировинског комплекса у 

Републици Србији је ресорни стратешки документ који треба да да динамички план 

развоја за наредних минимум 20 година а који се односи за све сегменте рударске 

индустрије Србије. 

 - Осавремењивање правилника о техничким норамтивима у области 

рударства и геологије. Неопходан је даљи наставак осавремењивања техничких 

прописа и правилника из области рударства и геологије. У области рударства и 

геологије, постоји огроман број техничких прописа и стандарда којима се ближе 

уређују специфичне техничке и технолошке целине. Подзаконски акти који уређују 

ову област рађени су сукцесивно и начелно су стари преко 30 година. Обзиром да је 

дошло до многих техничких и технолошких унапређења у области рударства и 

геологије, неопходно је подзаконске акте осавременити, придржавајући се 

европских директива, те је планирано да се у 2012. години настави са иновирањем 

техничких прописа који ближе уређују област рударства и геологије. 

 - Имплементација европских директива из области рударства и 

геологије.  

 -Средства су планирана и за услуге превођења, а у оквиру 

спровођења програма државних службеника и за услуге образовања и 

усаврашавања запослених. 

 -Израда и припрема годишњег информатора о раду сектора рударства 

и геолошких истраживања. У 2012. години планира се припрема и штампање 

годишњег информатора. 

 На економској класификацији 424 - Специјализоване услуге 

планирана су средства за унапређење постојећег катастра и израда катастра 

рударског отпада, напуштених рудника, санираних рудника. Наиме, чланом 138. 

Закона о рударству и геолошким истраживањима утврђено је да ради ефикасног 

прикупљања, обраде, праћења и евиденције података неопходних за спровођење 

минералне политике и Стратегије, обезбеђења сигурног, поузданог и квалитетног 

снабдевања тржишта минералним сировинама, као и обављања других послова у 

области геолошких истраживања и рударства, министарство води: 

1) катастар истражних и експлоатационих поља; 

2) катастар лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса; 
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3) катастар поља рударског отпада; 

4) катастар напуштених рудника и рударских објеката; 

5) катастар активних и санираних рударских објеката; 

6) књигу исправа; 

7) централни информациони систем за геологију и рударство. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање 

планирана су средства за поправке и одржавање опреме министарства а које је 

неопходно извршити у циљу побољшања услова рада.  

 На економској класификацији 426 - Материјал планирана су средства 

за набавку административног материјала (канцеларијски материјал, стручна 

литература за редовне потребе запослених, публикације, часописи и гласила, 

издаци за гориво – службених возила министарства, пнеуматика за службена 

возила министарства, потрошног материјала, материјала за посебне намене). 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне 

планирана су средства за регистрацију службених возила Министарства. 

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема планирана су 

средства за набавку рачунарске опреме: три компјутера за новозапослене, један 

штампач у боји, један скенер и једна радна станица 

 На економској класификацији 515- Нематеријална имовина 

планирана су средства за набавку компјутерских софтвера уз даљи развој 

информационог система за потребе сектора рударства и геологије. Такође се 

планира наставак развоја информационог система у Министарству за 

претраживање и евидентирање налазишта гаса, нафте, минералних сировина, 

производње струје и других енергетских извора. У току је реализација пројекта 

IMIS. За потребе развоја информационог система потребно је у 2012. години 

набавити још један лиценцни софтвер ARC View за коришћење географског 

информационог система (ГИС) који већ функционише у Министарству. 

Информациони систем обезбеђује размену информација, преко ГИС портала или 

веб страна, директно или са другим информационим системима и хармонизацију 

свих релевантних информација на локалном, националном и међународном нивоу. 

 На економској класификацији 451 – Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама, средства са ове апропријације 

намењена су за финансирање Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља – у 

реструктурирању, Ресавица, а у вези са Програмом супституције увоза угља у 

Републици Србији кроз подизање капацитета из подземне експлоатације угља. 

 Предузеће ЈП ПЕУ Ресавица у наредном периоду очекује нов 

инвестициони циклус чијом реализацијом ће се на економским, еколошким и 

другим принципима повећати физички обим производње комерцијалних класа 

угља са садашњих 552.186 тона ( произведено у 2010. години) на преко 1 милион 

тона угља годишње и то у наредних 5 година. 

 С обзиром да је Стратегија реструктурирања и приватизације Јавног 

предузећа за подземну експлоатцију угља Ресавица из 2007. била неспроводива, 

Влада је Закључком 05 број:023-7517/2011 од 3. октобра 2011. године прихватила 

Стратегију реструктурирања и приватизације Јавног предузећа за подземну 

експлоатцију угља Ресавица. Циљеви ове, нове Стратегије реструктурирања и 

приватизације ЈП ПЕУ су следећи: 
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а) да се привуку знатније инвестиције у (нова) предузећа за подземну 

експлоатацију угља везана за термо енергетске капацитете, која би била пословно 

успешна, односно одржива, а да уз то држава има одређено учешће у њиховом 

капиталу; 

б) да се вредни ресурси ЈП ПЕУ, како материјални тако и људски, ефикасно 

искористе, уз подршку приватих улагања; 

в) да се, с обзиром на претходно наведено, смањи потреба за субвенционисањем ЈП 

ПЕУ. 

 За руднике и јаме са малим резервама и неповољним условима 

експлоатације, код којих се не може очекивати реструктурирање и приватизација 

по горе наведеном генералном моделу, покренуће се процес постепеног затварања, 

поштујући позитивна искуства земаља у транзицији. Реализацијом Стратегије 

реструктурирања и приватизације ЈП ПЕУ на горе наведени начин сви економски 

употребљиви ресурси ЈП ПЕУ би, током одређеног периода, били алоцирани у 

успешне пословне ентитете (предузећа), базиране на комбинацији јавног и 

приватног улагања. То би (заједно са затварањем наведених рудника и јама и 

продајом два нерударска зависна предузећа) значило окончање реструктурирања и 

приватизације ЈП ПЕУ. Реализација нове Стратегије и Програма реструктурирања 

могла би да почне 2012. године и трајала би неколико година у зависности од 

степена интересовања и спремности стратешких партнера.  

 Осим наведеног постоји и одређени број програма који ће се 

финансирати из извора број 04 - сопствена средства. Правни основ за остваривање 

ове врсте прихода је члан 137. Закона о рударству и геолошким истраживањима 

којим је утврђено да су средства остварена од накнаде за коришћење минералних 

сировина и геотермалних ресурса, у висини од 40% приход буџета Републике 

Србије, у висини од 40% приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој 

територији се врши експлоатација, а у висини од 20% сопствени приход 

Министарства. Средства остварена по основу сопствених прихода Министарства 

користе се у складу са Годишњим програмом ради подстицања развоја рударства и 

спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних 

сировина, који се доноси у складу са Стратегијом, као и планом и програмима 

остваривања Стратегије и који усваја Влада Републике Србије. Годишњим 

програмом утврђује се коришћење остварених средстава, врсте и обим радова, 

услови и начин коришћења средстава намењених за реализацију програма.  

 Планирано је у 2012. години  да се финансирају следећи пројекти: 

1. Пројекти детаљних геолошких истраживања енергетских, металичних и 

неметаличних минералних сировина. Предвиђено је да се изведу детаљни 

геолошки истражни радови на минимум 3 локалитета сваке године и да се 

реализује минимум 5000 метара истражног бушења.  

2. Пројекат осавремењивања колективне и личне заштите запослених у 

рудницима. Предвиђено је да се за потребе ЈП ПЕУ Ресавица омогући набавка 

опреме за детекцију гасова, набавка самоспасиоца, рударских лампи, како би се 

повећао степен сигурности и безбедности за рад у јамама, што би утицало на 

смањење повреда на раду и побољшање личне и колективне заштите рудара 

посебно са метанским режимом радне средине 5% . 
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3. Пројекти модернизације рударске опреме. Планирана је набавка рударске 

опреме за минимум 2 локалитета, која би омогућила израду 2,5 км рударских 

просторија.  

4. Програм стимулативних мера за очување и повећање производње металичних 

минералних сировина. Ове мере би омогућиле повећање производње и примену 

савремених технологија у области рударства.  

5. Програм стимулативних мера ВРС за очување и повећање производње 

неметаличних минералних сировина. Ове мере би омогућиле повећање 

производње и примену савремених техниологија у области рударства.  

6. Студија предизводљивости експлоатације уљних шкриљаца Алексиначког 

басена. Финансирала би се у 2012. години израда Студија предизводљивости 

експлоатације уљних шкриљаца Алексиначког басена. Резултат је избор и 

завршетак поступка избора стратешког партнера. 

7. Маркентишке и промотивне активности сектора. У циљу реализације програма 

промоције и развоја рударске индустрије Србије предвиђене су ове активности. А 

то су пре свега промовисање минералног потенцијала РС и привлачење 

инвеститора. Планирано је присуство на минимум два међународна сајма, 

одржавање минимимум четири јавне трибине и годишњи скуп свих инвеститора у 

области геологије и рударства у Републици Србији. 

 8. Годишњи програм ради подстицања развоја рударарства. Кроз овај програм би 

се омогућила имплементација нових технологија и повећање производње за 

минимум 3 рудника. 

9. Пројекти трајне обуставе рударских радова у ЈП ПЕУ. Правни основ је члан 

129. Закона о рударству и геологији на основу кога Јавно предузеће које врши 

експлоатацију, у случају планиране трајне обуставе рударских активности дужно 

је да претходно изради програм затварања рудника. Влада даје сагласност на 

Програм. Средства потребна за реализацију Програма обезбеђују се из буџета 

Републике Србије и других извора у складу са законом. Надзор над спровођењем 

Програма врши Министарство. 

10. Пројекат рециклаже флотацијског јаловишта у Бору. У 2012. години планира се 

финансирање детаљних истраживања и лабораторисјка инспитивања. У току 2011. 

године предвиђена су средства за иницијално покретање катастра рударског 

отпада. До краја текуће године добиће се груби попис и прелиминарно 

разврставање рударског отпада по врстама отпада. За наредне три године 

неопходно је определити приоритете и као такве радити појединачне студије 

случаја. У наредном периоду као резултат спроведених активности при изради 

студије „The Master plan for Promotion of Mining Industry in Repulic od Serbia”, која 

је рађена у сарадњи са Јапанском Владом преко ЈИЦ-е, неопходно је покренути  

израду студије „Menagment of mining waste-tailing damb at the region Bor“. Као 

почетна фаза неопходно је у наредне три године развијати предложени пројекат.  

 Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 

 У оквиру економске класификације 421 – Стални трошкови 

планирани су трошкови комуникација (фиксни телефони, мобилни и интетрнет). 

Међусобно повезивање Сектора за контролу и надзор интернет везом и 

телефонским линијама, како са базом у седишту Министарства у Београду, тако и 
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међусобно по унутрашњости, захтева велике издатке за трошкове комуникација. 

Такође су планирани трошкови закупа пословног простора у унутрашњости 

Републике Србије, у којима Сектор за контролу и надзор има седишта као и 

трошкови који настају по основу закупа пословног простора у Палати Београђанка 

укључујући и плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта Трошкови  

осигурања службених возила Министарства којих тренутно има 140 такође 

захтевају знатна средства. На овој економској класификацији планирана су и 

средства за осигурање запослених, услуге доставе и закуп опреме.  

 У оквиру економске класификације 422 - Трошкови путовања 

планирана су средства за финансирање службених путовања у земљи и 

иностранству - трошкови превоза, смештаја и дневница на службеном путу. 

 Инспекцијски надзор који се односи на опасне материје, еколошке 

удесе, поступање са отпадом, планирање и изградњу објеката који могу имати 

значајног утицаја на животну средину, буку, загађење ваздуха, заштићена природна 

добра, дивљу флору и фауну, рибе, основна геолошка истраживања, повећава 

потребу за реализацијом службених путовања у земљи. Истовремено, координација 

целокупних активности на припреми за потписивање, ратификацији и приступање 

одређеним међународним конвенцијама у складу са националним приоритетима и 

потребама, учешће у мултидисциплинарним националним тимовима у 

међународним програмима и пројектима, као и усклађивањe законодавства са 

правилима Европске уније, повећава потребу за реализацијом службених путовања 

у иностранство. Средства су потребна и за путовања у земљи и иностанству у циљу 

унапређења система заштите природе, очувања биодиверзитета, управљања 

заштићеним природним добрима и одрживог коришћења природних ресурса и 

добара, сагласно утврђеним стандардима и критеријумима. 

 У оквиру економске класификације 423- Услуге по уговору 

планирана су средства за услуге штампања публикација из области заштите 

животне средине, штампања геолошких карата, услуге превођења које су због 

повећаних међународних активности Министарства значајне с обзиром да је 

неопходно превођење закона и подзаконских аката донетих у оквиру надлежности 

Министарства. Планирана су и средства за  ангажовање агенције за ПР, аганжовање 

продукцијске куће за снимање видео материјала (веб клипинг систем), прес 

клипинг, медијске кампање и рекламе, израда промотивног материјала за 

имплементацију конвенција у области заштите природе и промоцију развоја 

еколошких мрежа, издаци за стручна саветовања и котизације, публикације, 

објављивање тендера и информативних огласа, издаци за стручно усавршавање 

запослених, за угоститељске услуге и репрезентацију као и издаци за стручне 

испите. 
 На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање 

планирана су средства за поправке и одржавање опреме Министарства (како 

опреме за возила 140, тако и компјутерске опреме), као и средства за текуће 

поправке и одржавање пословног простора с обзиром да Управа за заједничке 

послове републичких органа није у могућности да иста обезбеди, а адаптацију и 

поправке је неопходно извршити у циљу побољшања услова рада.  

 На економској класификацији 426 - Материјал планирана су средства 

за набавку административног материјала (канцеларијски материјал, стручна 
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литература за редовне потребе запослених, публикације, часописи и гласила, 

издаци за гориво – службених возила Министарства, пнеуматика за службена 

возила Министарства, потрошног материјала, материјала за посебне намене, као и 

службене одеће за инспекторе која се набавља у складу са постојећим 

Правилником. 

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана су 

средства за набавку рачунарске опреме.  

 На економској класификацији 424– Специјализоване услуге 

планирана су средства за следеће намене: 

1. Пројекти из области геолошких истраживања. Основна геолошка истраживања 

се изводе ради утврђивања и вредновања укупних геолошких потенцијала 

одређеног простора са аспекта коришћења геолошких ресурса, коришћења 

геолошке средине као простора за изградњу и заштите животне средине. Програм  

геолошких истраживања усваја Влада Републике Србије.  

2. Програм заштите биодиверзитета који се остварује кроз заштиту биолошке 

разноврсности спровођењем мера заштите и унапређења врста, њихових 

популација, природних станишта и екосистема и чији је резултат дугорочно 

очување постојећег живог света и унапређена заштита и управљање популацијама 

врста на територији Републике Србије. 

3. Програм заштите природе и природних вредности којим се утврђују дугорочни 

плански оквири и политика интегралне заштите природе и очувања природних 

вредности. Циљ Програма је унапређен систем управљања заштићеним подручјима 

и повећана површина заштићених подручја на 10% од укупне површине Србије до 

2015. године.  

4. Програм праћења стања и мониторинг чинилаца животне средине који се односи 

се на мониторинг квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта, 

нејонизујућих зрачења, флоре и фауне. Добијени подаци користе се за 

идентификацију подручја на којима постоје проблеми и предузимања мера за 

побољшање стања. Такође се користе као подлога за израду планских и стратешких 

докумената, и за праћење активности предвиђених акционим плановима за 

реализацију стратегија у области заштите животне средине.  

5. Програм превенције и контроле историјског загађења који ће својим пројектима 

и програмским активностима допринети реализацији циља кроз обуку експерата и 

увођење чистије производње у велики број компанија. 

 На економској класификацији 451 – Субвенције, планирана су 

средства за следеће намене  

1. Суфинансирање заштићених природних добара од националног интереса. 

Субвенције се одобравају за суфинансирање годишњих програма управљања 

националних паркова и заштићених подручја (5 националних паркова и 54 подручја 

установљених уребама Владе и 22 подручја за које је у 2012. години планирано 

проглашење актом Владе) 

2 Финансирање Агенције за хемикалије, при чему се приходи из буџета користе за 

финансирање дела расхода за запослене а остатак би се обезбедио из сопствених 

прихода 

3. Финансирање Завода за заштиту природе  

4. Финансирање Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења  
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 У оквиру економске класификације 462 – Дотације међународним 

организацијама предвиђена су средства за плаћање контрибуција по основу 

чланства у међународним организацијама.  

 На економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима                              

власти планирана су средства за финансирање поверених послова и то за 

финансирање поверених послова инспекцијског надзора и за финансирање 

поверених послова геолошких истраживања на територији АП Војводина. 

 На економској класификацији 481 – Дотације невладиним 

организацијама планирано је суфинансирање пројеката из области животне 

средине чији су носиоци невладине организације, а одабир пројеката који ће бити 

суфинансирани вршиће се, имајући у виду значај пројеката са становишта 

доприноса заштити животне средине.  

  На економској класификацији 484 – Накнада штете за повреду или 

штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 

планирана су средства у вези са одредбама Закона о заштити природе ( Сл.гласник 

Рс број 36/09) на основу којих се врши финансирање из буџета за заштиту 

биодиверзитета и заштићених природних добара. Члан 65. поменутог закона 

предвиђа да оштећено лице има право на надонаду штете у висини стварне штете 

коју су нанеле строго заштићене и заштићене дивље врсте и ако је предузео 

прописане радње и активности. Износ средстава који ће бити исплаћен, на основу 

неопходне документације, доноси Комисија формирана на нивоу Министарства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Функција 620 - Развој заједнице  

 На економској апропријацији 421 - Стални трошкови 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 

односи се на Масарикову број 5, где је измештен део Секретаријата - финансијска 

служба и део Сектора за урбанистичко и просторно планирање и становање . 

 На економској класификацији 422 – Трошкови путовања 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 ангажовање трећих 

лица за потребе Министарства, за запослене који су ван седишта Министарства, за 

државног секретара и два помоћника министра. Трошкови путовања у 

иностранство планирани су за запослене у Министарству, који ће учествовати на 

међународним конференцијама и стручним скуповима, Савету Европе чији смо 

пуноправни члан, што подразумева активно учешће у раду свих његових органа, 

присуствовање и другим скуповима на којима се размењују информације из 

надлежности овог министарства и остварују контакти са ино-партнерима, 

неопходни због ангажовања грађевинских предузећа на извођењу инвестиционих 

радова у иностранству као и обезбеђивање страних улагања у нашој земљи. 

 На економској класификацији 423 –Услуге по уговору  планирана су 

средства за следеће услуге и активности: Ангажовање стручних лица за услуге 

превођења специјалистичких националних извештаја у области планирања 

просторног развоја, превођење међународних докумената из области просторног и 
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урбанистичког планирања. У оквиру нормативно-правних послова планира се 

израда одређених законских и подзаконских аката: Израда више подзаконских 

аката у складу са овлашћењима датим у Закону о планирању и изградњи и Закону 

о социјалном становању. Овим расходима обухваћени су и издаци за одржавање 

рачунара, услуге за образовање и усавршавање запослених у Министарству, 

котизације, стручна саветовања и семинаре, стручне испите за запослене, 

репрезентацију и остале опште услуге. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање 

планирана су средства за поправке и одржавање путничких возила и компјутерске 

опреме Министарства.  

 На економској класификацији 426 - Материјал средства су планирана 

за канцеларијски материјал, набавку одеће и обуће, у складу са Посебним 

колективним уговором за државне органе (3 возача), публикације, часописе, 

гласила, стручну литературу за запослене и материјал за образовање и културу и 

набавку материјала за саобраћај.  

 На економској класификацији 451 - Субвенције јавним, 

нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 

финансирање послова из надлежности Републичке агенције за просторно 

планирање и Републичке агенције за становање као и субвенције за изградњу 

станова преко Грађевинске дирекције Србије.  
 На економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима 

власти опредељују се средства за: су/финансирање израде планске документације, 

изградње и санације објеката на територији шест општина Колубарског округа 

погођених земљотресом, финансирање пројеката из програма комуналне 

инфраструктуре, уклањање дивљих депонија.  

 1. Програм израде планске документације обухвата финансијску 

подршку јединицама локалне самоуправе за израду просторних и генералних 

планова и специјалистичких студија и пројеката у функцији израде планова. 

 2. Изградња и санација објеката на територији шест општина 

Колубарског округа погођених земљотресом. Дирекција за изградњу и развој 

Колубарског округа погођеног земљотресом, Ваљево, основана је 01.01.1999. 

године по Статуту Дирекције Орган управљања је Савет Дирекције који чини 6 

представника Општина Колубарског округа и 3 представника Владе РС. Овај орган 

задржао се до данас. У периоду од 13 година изграђена су 4.236 објекта. Стамбени 

објекти грађени су на основу годишњих програма општина.  

 У наредној години планира се наставак активности на изградњи и 

санацији стамбених објеката. Поред тога планирана су и средства  за обнову јавних 

објеката. Средства ће се користити за следеће намене: измирење обавеза из 2011. 

године, обнова и изградња стамбених објеката у 2012. години, обнова друштвених 

и јавних објеката и трошкови рада Дирекције. 

 3. Пројекти комуналне инфраструктуре. Средства за ове намене 

користиће се за реализацију пројеката локалне инфраструктуре, уклањање дивљих 

депонија и осталих загађивача у циљу очувања животне средине, подизање нивоа 

комуналне опремљености јединица локалне самоуправе и унапређење управљања 

комуналним отпадом. Учешће Републике у суфинансирање пројеката у оквиру 

програма Помоћ грађевинској индустрији по Закону о подстицању грађевинске 
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индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Република Србија 

учествује са 10% средстава од укупне одобрене вредности пројеката.  

 На економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти 

предвиђена су средства за финансирање пројектне документације за ромска 

насеља и техничку контролу главног пројекта, надзора и изградњу моста на 

Дрини, на основу закљученог споразума са Републиком Српском.  

 На економској класификацији 512- Машине и опрема планирана су 

средства за набавку рачунарске опреме и два службена аутомобила за потребе 

Министарства. 
 На економској класификацији 621- Набавка домаће финансијске 

имовине планирана су средства за одобравање стамбених кредита физичким 

лицима за потребе становања.  

  

 

ГЛАВА 23.1 - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

  Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу 

Министарства животне средине рударства и просторног планирања, 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. 

 У оквиру економске класификације 421 - Стални трошкови, средства 

се опредељују за следеће намене: трошкове комуникација (фиксни, мобилни 

телефони, СИМ картице мобилне телефоније за корпоративни приступ за 

аутоматске мерне станице за квалитет ваздуха у државној мрежи), трошкови услуга 

доставе и ПТТ услуге, трошкови електричне енергије за киоске аутоматских 

мерних станица електродистрибуцијама на локацијама, као и објекте у Београду, 

Пожаревцу, Љубичевском мосту, Новом Саду и Шапцу;  

 У оквиру економске класификације 422 - Трошкови путовања, 

средства се обезбеђују за финансирање трошкова службених путовања у земљи 

(одржавање постојећих аутоматских мерних станица за квалитет ваздуха на 

територији Србије (Смедерево, Бор, Беочин, Кикинда, Лозница, Ваљево, С. 

Митровица и др.) као и средства предвиђена за узорковање на терену за контролу 

квалитета воде и ваздуха) и иностранству (регионална сарадња са Агенцијама за 

заштиту животне средине у Црној Гори, Хрватској, Македонији, Румунији) као и 

учешће националних фокалних тачака на састанцима Европске Агенције за 

заштиту животне средине – ЕЕА у оквиру одговарајућих радних група; учешће 

директора Агенције на састанцима ЕЕА, трошкове превоза, смештаја и дневница на 

службеном путу.  
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 У оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору, средства 

се опредељују за административне услуге – услуге превођења, стручне услуге, 

услуге штампања (билтена, часописа, публикација) објављивање тендера, медијске 

услуге и телевизијска претплата, услуге за израду и одржавање софтвера: допуна 

софтверске платформе за Информациони систем животне средине и надградња 

софтвера за квалитет ваздуха, услуге образовања и усавршавања запослених – 

тренинзи за обуку коришћења нове опреме, тренинзи и обуке за рад са опремом у 

калибрационој и аналитичкој лабораторији. 

 У оквиру економске класификације 424 - Специјализоване услуге, 

обезбеђују се средства за услуге образовања, лабораторијске услуге за испитивање 

квалитета воде и ваздуха на територији Србије, израда одговарајућих пројеката 

који се односе на заштиту животне средине на територији Србије. 

 У оквиру економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање предвиђена су средства за поправке и одржавање опреме за путничке 

аутомобиле, лабораторијске опреме – одржавање опреме и уређаја за мерење и 

детекцију алергеног полена, микроскопа, воденог купатила, центрифуге и остале 

лабораторијске опреме, рачунарске и телекомуникационе опреме – рачунара, 

скенера, штампача, фотокопир апарата, пасивне и активне мрежне инфраструктуре, 

оправке и одржавања аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха којима 

истиче гарантни рок те је неопходно преузети обавезу сталног одржавања 

инструмената односно калибрационог тестирања у унапред дефинисаним 

временским интервалима. 

 У оквиру економске класификације 426 - Материјал, опредељују се 

средства за набавку бензина, уља и мазива за службена возила јер је планиран већи 

број путовања ради одржавања аутоматских мерних станица за квалитет ваздуха, 

средства за узорковања на терену за контролу квалитета воде и ваздуха, средства за 

набавку стручне литературе за редовне потребе радника Агенције, публикација, 

часописа и гласила, остали медицински и лабораторијски материјал за потребе 

мерења алергеног полена у ваздуху, хемикалије за потребе калибрационе 

лабораторије, лабораторије за квалитет ваздуха и др.  

 У оквиру економске класификације 511 - Зграде и грађевински 

објекти, на основу Идејног пројекат санације, реконструкције и доградње 

пословног објекта Агенције, опредељују се средства за изградњу објекта бруто 

грађевинске површине 640 м2. У првој фази је предвиђен завршетак свих 

грађевинских радова на објекту уз комплетирање завршних и инсталатерских 

радова за стављање у функцију административног дела објекта (око 160 м2). 

 У оквиру економске класификације 512 - Машине и опрема, 

опредељују се средства за набавку рачунарске опреме (4 преносна рачунара, 

скенер, 2 мрежна ласерска штампача, један А3 скенер, мрежна опрема (рутери, 

свичеви), 2 лабораторијска решоа, 1 pH-метар – лабораторијски, 1 аутосемплер 

HPLC, 1 аутосемплер ИЦП-ОЕS и две универзалне сушнице, електронска опрема – 

преносни уређај за глобално позиционирање професионалног квалитета за 

геодетско снимање мерних места и локација на којима се врши узорковање и 

мерење ваздуха и воде, лабораторијска опрема – водено купатило, инструмент за 

анализу AOX/TOX, светлосни микроскоп, ASE за аутоматску припрему седимената 

и два уређаја за мерење алергеног полена. 
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ГЛАВА 23.2 - ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

 Фонд за заштиту животне средине, са својством правног лица, 

основан је Законом о заштити животне средине и обавља послове у вези са 

финансирањем припреме спровођења и развоја програма, пројеката и других 

активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења 

животне средине, као и у области енергетске ефикасности и коришћења 

обновљивих извора енергије, акционих и санационих планова у складу са 

националним програмом, за заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, 

санацију одлагалишта отпада, подстицање смањења отпада, рециклажу, заштиту и 

очување биодиверзитета, подстицање истијег транспорта и друге послове у складу 

са законом.  

 У складу са Законом о Фонду за заштиту животне средине који је 

ступио на снагу 11.09.2009. године, оснивач Фонда је Република Србија а права и 

одговорности оснивача врши Влада. Надзор над радом Фонда обавља министарство 

надлежно за послове животне средине.  

 У обављању своје делатности Фонд обезбеђује: 

 1) остваривање циљева и начела заштите животне средине; 

 2) очување природне равнотеже и рационалног коришћења 

природних вредности; 

 3) услове за одрживо коришћење, заштиту и унапређивање животне 

средине; 

 4) коришћење обновљивих извора енергије; 

 5) заштиту човека и развој у здравој животној средини. 

 Законом се уређује функционисање Фонда по новим основама с 

обзиром да су сетом закона из области животне средине утврђени нови приходи, а 

самим тим и нове надлежности. С тим у вези јавила се потреба за новим концептом 

функционисања, односно организације послова из области отпада, амбалаже, 

рибарства и  загађења вода.   

 Средства предвиђена за рад Фонда обезбеђују се делом из буџета 

Републике Србије за финансирање редовне делатности, а највећим делом из 

сопствених прихода. Из средстава буџета средства се опредељују у оквиру 

економских класификација 413 - Накнаде у натури (превоз запослених за долазак 

на посао и одлазак са посла); 414 - Социјална давања запосленима (накнаде за 

боловања, отпремнине, медицинска помоћ запоселнима); 415 - Накнаде трошкова 

за запослене, 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, 421 - Стални 

трошкови (осигурање запослених, осигурање службених возила, трошкови 

комуникација, трошкови доставе, интернет и др.); 422 - Трошкови путовања 

(трошкови путовања у земљи  и иностранству, трошкови превоза, смештаја и 

дневница на службеном путу); 423 - Услуге по уговору (исплата накнада члановима 

Управног и Надзорног одбора Фонда, угоститељске услуге - услуге репрезентације, 

услуге штампања, превођења, трошкови за стручна усањвршавања и котизације, 

објављивање тендера и информативних огласа и обавезно полагање стручних 

испита запослених); 424 - Специјализоване услуге (финансирање програма и 

пројеката у складу са Законом о Фонду за заштиту животне средине, Законом о 

заштити животне средине, Законом о управљању отпадом, Законом о амбалажи и 
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амбалажном отпаду, Законом о водама, Законом о заштити и одрживом коришћењу 

рибљег фонда), за изградњу регионалних депонија, санацију и ремедијацију 

постојећих сметлишта, управљање опасним отпадом, смањење емисија штетних 

материја у ваздух, и др.) и 426  -Материјал (набавка административног материјала, 

канцеларијског материјала, стручне литературе, публикација, часописа и гласила 

материјала за саобраћај -  бензина).  

  За финансирање расхода овог буџетског корисника средстава се 

највећим делом обезбеђују из сопствених прихода, које Фонд остварује од накнада 

за стављање у промет заштићених ретких биљних и животињских врста и накнада 

за загађивање животне средине моторним возилима и реализује се кроз пројекте 

заштите животне средине, према утврђеним планским задацима, националним 

приоритетима и законом утврђеним обавезама.  

 Фонд остварује сопствене приходе у складу са Законом о заштити 

животне средине у складу са којим су донете Уредба о стављању под контролу 

коришћења и промета дивље флоре и фауне и Уредба о врстама загађивања, 

критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, 

висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде. 

 Такође, у 2012. години, Фонд остварује сопствене приходе у складу 

са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Законом о 

управљању отпадом, Законом о амбалажи и амбалажном отпаду, Законом о Фонду 

за заштиту животне средине, Законом о водама. Фонд остварује сопствене приходе 

од камата по основу Правилника о начину и условима додељивања кредита Фонда 

за заштиту животне средине и од донација, по основу међународне сарадње. 

 

 

РАЗДЕО 24 - 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.  
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  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. 

  У оквиру економске класификације 413 – Накнаде у натури, 

опредељују се средства за утврђена права запослених у складу са одредбама 

Посебног колективног уговора за запослене у државним органима, као и за накнаду 

за паркирање службених аутомобила. 

  Средства за накнаду за време боловања преко 30 дана, средства за 

солидарну помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или 

пензионисаног радника, теже болести, здравствене рехабилитације и теже 

инвалидности, опредељују се на економској класификацији 414 – Социјална давања 

запосленима. 

  Државни службеници и намештеници имају право на накнаду за 

долазак на посао и одлазак са посла у висини износа месечне карте у јавном 

саобраћају, као и друга права која се реализују са економске класификације 415 – 

Накнаде трошкова за запослене. 

  Трошкови платног промета за провизије на финансијске трансакције, 

услуге комуникације (мобилни и фиксни телефони, интернет), накнада за градско 

грађевинско земљиште, трошкови закупа (одржавање скупова, конференција, 

сајмова, закуп домена и хостинга за омладински веб портал и др.), осигурање 

запослених, возила и опреме опредељују се средства на економској класификацији 

421 – Стални трошкови. 

     На економској класификацији 422 – Трошкови путовања, опредељују 

се средства за службена путовања у земљи и за накнаду за паркирање службених 

аутомобила у иностранству у вези са извршавањем функционалних задатака 

министарства, студијске посете службеника министарства и институција за младе у 

земље са којима је склопљен споразум о сарадњи. 

     Компјутерске услуге, образовање и усавршавање запослених, израда 

приручника и промотивног материјала, ангажовање посебних саветника и 

стручњака из појединих области у циљу бржег и ефикаснијег системског 
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уређивања одређених области, угоститељске услуге, репрезентација (поклони за 

стране делегације), израда софтвера ради вођења евиденције у складу са Законом о 

младима (доступност информацијама), одржавање омладинског портала, услуге 

промоције јавних догађаја, медијска подршка, штампање промотивног материјала, 

као и за оглашавање конкурса ради спровођења и афирмације омладинске политике 

промовисање волонтерских актиности и позитивних друштвених вредности, за 

услуге на информисању јавности, промотивне кампање свога рада и постигнутих 

резултата, кроз медијско презентовање у електронским и у штампаним медијима, 

пре свега то се односи на медијску презентацију реализације Стратегије развоја 

спорта за период 2009-2013 и Акционог плана за спровођење те стратегије, са 

акцентом на први приоритет Стратегије развоја спорта - Спорт деце и омладине,  

средства за ове намене опредељују се на економској класификацији 423 – Услуге 

по уговору. 

 У оквиру економске класификацији 424 – Специјализоване услуге 

опредељују се средства за реализацију планираних активности из делокруга рада 

министарства, као и на организацији конференција, манифестација и састанака, 

унапређење информисаности младих, подршка волонтеризму, семинари, тренинзи, 

Летњи универзитет, као и многе активности у циљу спровођења Националне 

стратегије за младе, подстицај и помоћ у научноистраживачким пројектима у 

области спорта, усклађивање нашег система спорта са европским моделом, са 

посебним освртом на транзицију у спорту. Опредељење наше земље да уђе у 

процес приступања Европској унији додатно обавезује на испуњавање одређених 

стандарда, научно-истраживачке програме и пројекте који се односе на побољшање 

система финансирања у области спорта преко буџета - државних институција.  
     Средства за текуће поправке опреме и хитне интервенције у циљу 

нормалног функционисања министарства, опредељују се на економској 

класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање. 

    Средства опредељена на економској класификацији 426 – Материјал, 

односе се административни материјал, материјал за саобраћај (набавка бонова за 

бензин и друга горива, као и набавка осталих материјала неопходних за одржавање 

службених аутомобила), материјал за образовање и усавршавање запослених, као и 

материјал за посебне намене. 

  У складу са Закључком Владе 05 број 401-1154/2009-1 од 26. 

фебруара 2009. године  опредељују се средства на име контрибуција за 

међународне организације и међународна тела у чијем раду учествује ово 

министарство. Република Србија, односно Министарство омладине и спорта, члан 

је међународних организација и тела (Парцијалног споразума Центар Север-Југ 

Савета Европе, Омладинска картица Савета Европе и Европске омладинске 

фондације), средства за спровођење међународне сарадње, чланство у EPAS 

(проширени парцијални споразум у области спорта) и WADA (светска антидопинг 

агенција), опредељују се на економској класификацији 462 - Дотације 

међународним организацијама. 

  Средства за сарадњу и заједничка улагања са јединицама локалне 

самоуправе у пројекте од друштвеног интереса, програме  мере и активности у 

свим областима кључним за омладинску политику и развој спорта за 

суфинансирање пројеката и активности које спроводе јединице локалне самоуправе 



604 

 

у партнерству са представницима невладиног сектора, с циљем имплементације 

Националне стратегије за младе и Националне стратегије разоја спорта, 

опредељена су на економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима 

власти. 

   На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне, 

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 - Новчане казне и  пенали по решењу судова. 

 Средства опредељена на економској класификацији 451 - Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односе се на организацију 

спортских такмичења и спортских манифестација од интереса за Републику, као и 

организацију међународних догађаја, а који су од општег интереса за Републику и 

који су у надлежности гранских спортских савеза. Поред међународних догађаја, а 

који су од општег интереса за Републику и које су у надлежности гранских 

спортских савеза, постоје одређени догађаји чији су искључиви и једини 

организатори предузећа, основана у складу са чл. 18. и 20.  Закона о спорту. Нека 

од таквих такмичења се налазе у међународном календару међународних 

федерација.  

  У том смислу, формираће се предузећа чији ће задатак бити 

организација Европског првенства у рукомету за мушкарце које се одржава 2012. 

године у нашој земљи (Предузеће „ЕП у рукомету 2012“), Европско првенство у 

веслању (Предузеће „Светски куп у веслању 2012“), Европско првенство у рвању за 

сениоре (Предузеће „ЕП у рвању за сениоре 2012“), као и организација 

„Београдског маратона“ (Предузеће „Београдски маратон 2012“. 

  Средства опредељена на економској класификацији 472 - Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, односе се на стипендирање врхунских спортиста и 

исплату националних спортских признања за посебан допринос у развоју и 

афирмацији спорта.  
  У 2011. години 588 спортиста прима месечну новчану накнаду 

(спортске пензије). У складу са наведеном Уредбом, додељују се спортистима и 

њиховим тренерима новчане награде у износу од 10.000 до 30.000 евра, у динарској 

противвредности, у зависности од освојене медаље и ранга такмичења. 

  Средства за финансирање редовних програма Спортског савеза 

Србије, финансијску помоћ у организацији међународних такмичења у земљи, 

финансирање спортских школа и кампова за перспективне спортисте, финансирање 

омладинских организација (Стратегија за младе), опредељена су средства из буџета 

на економској класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама. 

  Средства на економској класификацији 511 - Зграде и грађевински 

објекти опредељују се за изградњу и одржавање спортских објеката, за  

реконструкцију и одржавање отворених спортских терена, и то: 

  - Изградња Атлетске дворане у Београду, изградња спортске дворане 

за кошарку у Београду, наставак изградње националног тренинг центра за веслаче 

на Сребрном језеру, „Кућа фудбала“ у Старој Пазови - изградња трибина уз терен 

број 2 са 2.500 места и наставак изградње и капиталног одржавања спортских 

објеката за потребе образовања.  
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  Средства опредељена на економској класификацији 512 - Машине и 

опрема планирана су за набавку административне опреме.  

 

 

ГЛАВА 24.1 - 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. 

  Из наменских прихода буџета (средства од накнада за приређивање 

игара на срећу) у износу од 19% остварених прихода, обезбеђују се средства за 

финансирање овог буџетског фонда. 

 Средства за опремање и одржавање спортских објеката од интереса 

за Републику, као општег интереса у области спорта у 2012. години, 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 - трансфери осталим нивоима 

власти. 

  Средства опредељена на економској класификацији 472 - Накнада за 

социјалну заштиту из буџета, предвиђена су за новчане награде спортистима, 

држављанима Републике Србије за освојене медаље на олимпијским и 

параолимпијским играма, шаховској олимпијади, светским и европским 

првенствима у олимпијским и другим спортовима. 

  Министарство омладине и спорта планира да кроз посебне програме 

финансира и суфинансира програме (конкурс), који су од општег интереса у складу 

са чл. 114. и 115. Закона о спорту. Предлоге посебних програма подносе 

Олимпијски комитет Србије, у своје име и у име националних гранских 

олимпијских и параолимпијских спортова, Спортски савез Србије и национални 

грански спортски савези неолимпијских спортова, струковна удружења и клубови и 

високошколске и научноистраживачке установе. Средства за ове намене 

опредељују се на економској класификацији 481 - Дотације невладиним 

организацијама. 

  Средства из прихода буџета на економској класификацији 511 - Зграде и 

грађевински објекти, опредељена су за изградњу и прилагођавање спортских 

објеката особама са инвалидитетом и то за изградњу фискултурне сале у Школи за 

ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ у Земуну, изградњу спортске 

дворане за кошарку у Београду, наставак изградње мини-пич терена на територији 

Републике Србије, завршетак изградње једне школске фискултурне сале.    

 

 

ГЛАВА 24.2 - 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. 
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 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. 

 У оквиру економске класификације 414 – Социјална давања 

запосленима, опредељују се средства за исплату накнада за време одсуствовања са 

посла због привремене спречености за рад. 

 Средства опредељена на економској класификацији 415 - Накнада 

трошкова за запослене, односе се на превоз запослених на посао и са посла. 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови, опредељена су 

средства за: трошкове платног промета, услуге комуникације (слање 

лабораторијког материјала у иностранство), коришћење телефона и опреме и за 

закуп пословног простора.  

 Опредељују се средства за службена путовања у  иностранство, на 

економској класификацији 422 - Трошкови путовања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 За услуге образовања и усавршавања запослених, услуге 

информисања - прес клипинг и објављивање листе забрањених средстава, 

ангажовање независних стручњака  по уговору о делу из области медицине и 

ветерине за вршење допинг контроле (спортиста и коња), као и накнаде члановима 

Управног одбора, опредељена су средства на економској класификацији 423 - 

Услуге по уговору. 

   Специјализоване услуге односе се на лабораторијску анализу узорака 

приликом обављања допинг контрола, а средства за ову намену опредељена су на 

економској класификацији 424 - Специјализоване услуге. 

  Средства опредељена на економској класификацији 425 - Текуће 

поправке и одржавање, 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 - Материјал. 

  На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне, 

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 - Новчане казне и  пенали по решењу судова. 

 

 

ГЛАВА 24.3 - 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. 

 Делатност Републичког завода за спорт, поред осталог, обухвата: 

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 
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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 спортско-медицинску 

здравствену заштиту спортиста; услуге угоститељства и хотелијерства 

спортистима; услуге у области рекреативног спорта. 

 Опредељују се средства за трошкове превоза по основу купљених 

маркица за превоз запослених, на економској класификацији 413 – Накнаде у 

натури. 

 Средства опредељена на економској класификацији 421 - Стални 

трошкови, односе се на енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, 

осигурање грађевинских објеката, опреме и запослених. 

 У оквиру економске класификације 426 – Материјал, опредељена су 

средства за медицински, лабораторијски и материјал за одржавање хигијене. 

 Средства на економској класификацији 425 – Текуће поправке и 

одржавање, намењена су за капитално одржавање зграда, адаптацију и санацију 

трим стазе (осветљење). 

 Опредељена су средства за адаптацију олимпијског базена на 

отвореном пливалиштву у сврху врхунских такмичења и наткривање олимпијског 

базена на отвореном пливалишту и то  на економској класификацији 511 – Зграде и 

грађевински објекти. 

 У оквиру економске класификације 512 – Машине и опрема, 

опредељују се средства за медицинску и лабораторијску опрему. 

  

 

ГЛАВА 24.4 - 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 – Стални 

трошкови, користиће се за услуге комуникације.  

 Опредељена средства на економској класификацији 423 - услуге по 

уговору, намењена су средства за услуге информисања јавности о раду Фонда, 

оглашавање конкурса, промоцију најбољих студената и ученика, за рад комисије 

коју чине експерти, чији је задатак израда критритеријума, прикупљање и 

евиденција података потребних за пружање финансијске помоћи младим 

талентима, обрада података, праћење и извештавање о реализацији конкурса и 

додели стипендија.  
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 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, као и награде најбољим ученицима средњих школа за 

постигнуте резултате на признатим такмичењима у земљи и иностранству, 

опредељена су на економској класификацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета. 

 

 

РАЗДЕО 25 - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И 

ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА 

 

  Министарство културе, информисања и информационог друштва 

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 

аудио-визуелних 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 културно-информативних центара у иностранству; 

стварање услова за приступ и реализацију пројектата који се финансирају из 

средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи 

из надлежности тог министарства.  

 Министарство културе, информисања и информационог друштва 

обавља и послове државне управе у области информационог друштва који се односе 

на: утврђивање политике и стратегије развоја информационог друштва; припрему 

закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања; мере за 

подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва; развој и 

унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже; 

координацију у изради стратешко-развојних докумената на нивоу Републике Србије; 

заштиту података и информациону безбедност; међународне послове у области 

информационог друштва, као и друге послове одређене законом. 

           Министарство културе, информисања и информационог друштва 

обавља и послове државне управе који се односе на: област телекомуникација, 

односно електронских 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 
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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-фреквенцијских опсега и 

доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање 

појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка 

основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да 

пруже оператори, као и друге послове одређене законом. 

 Средства планирана на функцији 460 - Комуникације: 

 У структури текућих расхода најзначајнији су расходи за запослене, 

трошкови за специјализоване услуге и издаци за набавку опреме.  

 Средства планирана на економској класификацији 424 – 

Специјализоване услуге намењена су за финансирање »Академске мреже 

Републике Србије – АМРЕС«,  SEELight Пројекта и осталих специјализованих 

услуга. 

 SEELight (South-East European Lambda Network Facility for Research & 

Education) је пројекат у оквиру HiPERB програма (Hellenic Plan for the Economic 

Reconstruction of the Balkans).  У оквиру грчко-српског бизнис форума, 2009. 

године потписан је Уговор за услуге управљања SEELight пројектом. Ово је први 

од три уговора у оквиру SEELight пројекта којим је предвиђено јачање окоснице 

компјутерске мреже академских институција у Србији и њихово повезивање са 

другим балканским земљама у оквиру Хеленик плана. Уједно, ово је први уговор 

који наша земља потписује у оквиру Хеленик плана а изабрани извођач је Грчка 

академска мрежа (GRNET) која ће у конзорцијуму са Електротехничким 

факултетом из Београда спровести овај посао. SEELight пројекат предвиђа и закуп 

оптичких преносних система за период од 15 година као и набавку одговарајуће 

опреме чиме ће бити обезбеђено квалитетно функционисање окоснице академске 

мреже у Србији. 

 Законом о електронским комуникацијама уведен је инспекцијски 

надзор над његовом применом и применом прописа којима се уређује делатност 

електронских комуникација на територији Републике Србије. У циљу несметаног 

рада инспектора за поштанске услуге неопходна је набавка нових возила (два 

возила), као и набавка опреме за Сектор за поштански саобраћај, и то: рачунара, 

лап топова, штампача, мултифункционалног апарата – штампач, копир, факс, фото 

апарата, телефона blackberry и мобилних телефона. Средства за ове намене 

планирана су на економској класификацији 512 – Машине и опрема.  

 На овој економској класификацији планирана су и средства за 

дигитализацију. У оквиру даљих активности на реализацији Стратегије преласка са 

аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма, извршиће се 

набавка претплатничке опреме тј. STB –ова (дигитални Set Top Box) и других 

уређаја и опреме за дигитализацију. 

 У оквиру економске класификације 421 – Стални трошкови планирана 

су средства за следеће трошкове: трошкови платног промета и банкарских услуга, 

услуге за електричну енергију, трошкови грејања, комуналне услуге, трошкови 

телефона, телекса и телефакса, интернета, услуге мобилног телефона, услуге поште и 
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доставе, трошкови осигурања (осигурање зграда, возила, запослених), закуп имовине 

и опреме и остали трошкови.  

  Из средстава планираних на економској класификацији 422 - 

Tрошкови путовања реализовале би се редовне сесије које организује Међународна 

унија за телекомуникације (ITU), Европска конференција пошта и телекомуникација 

(CEPT), Европска телекомуникациона сателитска организација (EUTELSAT), 

Међународна организација за мобилне сателите (IMSO), Meђународна  

телекомуниокациона сателитска организација (ITSO), реализовали би се састанци у 

оквиру рада на Седмом оквирном програму за истраживање и технолошки развој 

ФП7, и Програму подршке развоју политике информационо-комуникационих 

технологија (СIP PSP) Оквирног програма за конкурентност и иновације - СIP и 

других програма Европске Уније, као и континуитет у раду у форумима за 

мониторинг електронских комуникација и услуга информационог друштва и други 

међународни састаници и путовања. Трошкови службених путовања у земљи 

обрачунати су у складу са потребама присуствовања семинарима и састанцима у 

циљу промовисања програма и пројеката Европске уније у области електронских 

комуникација, информационог друштва и еУправе. Такође, трошкови службених 

путовања у земљи покривају и издатке везане за вршење инспекцијског надзора. 

 Економска класификација 423 – Услуге по уговору покрива следеће 

врсте трошкова: услуге за израду софтвера, за одржавање рачунара, услуге 

образовања и усавршавања запослених, рад комисија за израду пројеката, стручне 

услуге формирања радних група, услуге превођења, котизације за семинаре, 

котизације за стручна саветовања, остали издаци за стручно образовање, набавка 

стручних часописа, објављивање тендера и информатичких огласа, угоститељске 

услуге, репрезентација, издавање лиценци и полагање стручних испита, штампање 

визит карти и слично. Укључен је и рад радних група за израду законских и 

стратешких докумената, припрема платформи за учешћа делегација на конгресима 

и међународним конференцијама, статистичких анализа, прикупљања података и 

слично. Неопходно је и додатно ангажовање стручних људи из области 

телекомуникација, информатике и поштанских услуга. Ова класификација 

укључује и организовање округлих столова на тему телекомуникација, поштанског 

саобраћаја и информатике. 

 Средства планирана на економској класификацији 425 – Текуће 

поправке и одржавање опреме користиће се за поправке електричне, електронске, 

телекомуникационе и рачунарске опреме. Вршење надзора над применом 

релевантних закона и прописа донетих на основу њих условљени су ангажовањем 

на теренским задацима, возни парк је стар, те осим горива и мазива, велики део 

трошкова носи ванредно одржавање возила и набавке ауто-гума и резервних 

делова.  

 Средства планирана на економској класификацији 426 - Материјал 

неопходна су за подмирење следећих врста трошкова: набавка канцеларијског 

материјала, службене одеће, набавка стручне литературе за редовне потребе 

запослених, трошкове возног парка (трошкове горива, мазива). 

 Планирана средства на економској класификацији 462 – Текуће 

дотације међународним организацијама односе се на плаћање контрибуција за 

чланство Министарства, као органа државне управе, у међународним 
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организацијама (Светски поштански савез, Европска конференција поштанских и 

телекомуникационих управа, Европски комитет за поштанску регулативу, Светска 

асоцијација за развој филателије, плаћање котизације на име чланства Републике 

Србије у Међународној унији за телекомуникације, учешће у покривању трошкова 

у одржавању годишње Скупштине European Conference of Postal and 

Telecommunications Administrations – CEPT). 

 На економској класификацији 482 – Порези, обавезне таксе и казне 

планирана су средства за регистрацију возила, градсе таксе и слично.  

 На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина 

планирана су средства за компјутерски софтвер и софтверске лиценце за потребе 

информационог система Министарства. 

 Министарство културе, информисања и информационог друштва, 

функција 460 – Комуникације, остварује сопствене приходе, а то су средства која 

чине разлику прихода и расхода утврђених годишњим финансијским извештајем 

Републичке агенције за електронске комуникације и та средства користе се за 

послове електронских комуникација и информационог друштва, за унапређење и 

развој области електронских  комуникација и информационог друштва.  

 Средства планирана на функцији 820 – Услуге културе: 

 У структури текућих расхода најзначајнији су расходи за запослене, 

трошкови за специјализоване услуге, субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама, трансфери осталим нивоима власти, дотације невладиним 

организацијама. 

 За финансирање програма и пројеката овог Министарства предвиђена 

су средства на економској класификацији 424 - Специјализоване услуге. Распоред и 

коришћење опредељених средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту 

Владе на предлог Министарства. Средства намењена за програме и пројекте у 

култури користиће се за следеће намене: 

- ЗАШТИТА (Истраживачки пројекти у области културног наслеђа; очување 

културног наслеђа, презентација културног наслеђа, едукација, конференције, 

јубилеји и коришћење културног наслеђа; међународна сарадња у области 

културног наслеђа); 

- СТВАРАЛАШТВО (кинематографија; позоришно и плесно стваралаштво;  

музичко стваралаштво; ликовно и визуелно стваралаштво; књига и књижевност; 

програми за КиМ; народно стваралаштво и културно уметнички аматеризам; 

стваралаштво особа са инвалидитетом; научни рад и култура младих; стваралаштво 

националних мањина; Срби у иностранству; међународна сарадња у области 

стваралаштва и медија; децентрализација и промоција културе РС); 

- ИНФОРМИСАЊЕ (медијски програмски садржај; информисање припадника 

српског народа у земљама региона; иформисање на  језицима мањина и етничких 

заједница; Српски електронски медији на КиМ; јавно информисање намењено 

лицима са посебним потребама; Декада Рома; подршка информисању). 

 Планирана средства на економској класификацији 451 – Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и установама користиће се за рад и обављање 

делатности од општег интереса у области информисања следећих предузећа и 

установа: ЈП НА ТАНЈУГ, НИЈП „Панорама”, СЈУ „Југословенски преглед” и СЈУ 

„Радио Југославија”. До завршетка трансформације горе наведених савезних јавних 
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установа и јавног предузећа, Република Србија суфинансира њихов рад и 

функционисање. 

 Средства опредељена на економској класификацији 462 - Дотације 

међународним организацијама користиће се за плаћање  међународне чланарине 

(Euroimages). На иницијативу Министарства културе РС, Србија и Црна Гора је  1. 

јануара 2005. године званично приступила Европском фонду за подршку 

копродукције и дистрибуције креативних кинематографских и аудиовизуелних 

дела “Eurimages”. Сходно члану 16. финансијских прописа Статута “Eurimages” 

допринос Републике Србије је предвиђен за годишњу чланарину. Министарство 

културе РС се приликом приступања фонду обавезало на извршење финансијских 

обавеза по основу чланства.         

 Средства опредељена на економској класификацији 463 - Донације и 

трансфери осталим нивоима власти који се планирају на разделу Министарства 

културе, намењени су финансирању пројеката у области заштите стваралаштва и 

информисања и обухватају следеће области: 

- Трансфери другом нивоу власти у области заштите: 

Регионални заводи - Подршка програмима који се тичу заштите, истраживања и 

презентације непокретног – градитељског и археолошког наслеђа у Републици 

Србији, а који се тичу израде техничке пројектне документације, мера техничке 

заштите и конзерваторске радове на архитектури и сликарству, истраживање и 

заштиту археолошких налазишта и послове везане за презентацију непокретног 

културног наслеђа, рекогносцирање, конзервацију и рестаурацију, испитивачке и 

истраживачке послове, санацију споменика културе, публиковање грађе као и 

остале делатности на заштити непокретних културних добара. 

Библиотечка делатност - Подршка програмима и пројектима из области 

библиотечке делатности и старе и ретке књиге, програм изградње јединственог 

библиотечко-информационог система, који је заснован на Cobiss платформи, 

програм дигитализације старих и ретких књига и завичајних фондова библиотека, 

програм аутоматизације библиотечког пословања, објављивање библиографија и 

стручних публикација, организација стручних скупова и др делатности. 

Финансирање матичне функције библиотека (18 матичних библиотека). 

Архивска делатност - Подршка програмима и пројектима који се односе на 

заштиту, истраживање, презентацију, чување, и коришћење архивске грађе. 

Музејска делатност - Подршка програмима и пројектима основне музејске 

делатности који се првенствено односе на мере заштите уметничко-историјских 

дела, спровођење мера техничке заштите на покретним културним добрима, 

заштита уметничко-историјских дела од изузетног и великог значаја, заштита 

музејске грађе кроз израду и  вођење законом прописане документације, изложбене 

активности и публиковање музејског материјала, пројекти истраживања и очувања 

нематеријалног наслеђа, пројекти институционалног подизања капацитета и 

побољшања услова рада у установама.  

- Трансфери другом нивоу власти у области стваралаштва: 

Подршка програмима локалне самоуправе у области позоришног, плесног, 

музичког, књижевног, визуелног стваралаштва, као и суфинансирање 

најзначајнијих манифестација које се одржавају у Србији, а чији су оснивачи 

локална самоуправа односно АП Војводина (БЕМУС, БЕЛЕФ, БИТЕФ, Октобарски 
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салон, Београдски џез фестивал, Међународно такмичење музичке омладине, 

Београдски фестивал документарног и краткометражног филма и друге). 

 На економској класификацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета опредељена средства користиће се за исплату Посебних признања 

истакнутим уметницима, а на основу Уредбе о ближим условима и начину доделе 

признања за врхунски допринос националној култури, односно култури 

националних мањина. 

 Средства опредељена на економској класификацији 481 - дотације 

невладиним организацијама користиће се за: реконструкцију Задужбине манастира 

Хиландар који је тешко страдао у пожару 2004. године и заштиту непроцењивог 

покретног и непокретног наслеђа које се у њему налази; предузимање мера 

техничке заштите и других радова на архитектонским објектима Дворског 

комплекса, заштити вредног мобилијара који се у њима налази и побољшање 

услова доступности уметничких и културно-историјских вредности овог 

споменичког комплекса и програме уметничких, струковних, верских и других 

удружења. 

 Средства на економској класификацији 421 - Стални трошкови 

користиће се за плаћање накнаде за градско грађевинско земљиште, услуга фиксне 

телефоније, мобилне телефоније, поште и доставе и осталих сталних трошкова. 

 Средства на економској класификацији 422 - Трошкови путовања 

користиће се за накнаду трошкова путовања запосленима и учешћа на културним 

догађањима на читавој територији Републике Србије, као и на међународним 

скуповима, састанцима мултилатералних организација и институција. 

 Средства опредељена на економској класификацији 423 - услуге по 

уговору користиће се за услуге превођења; услуге за израду и одржавање софтвера; 

услуге образовања и усавршавања запослених; услуге информисања, издавање 

посебних билтена-публикација, као и за услуге објављивања тендера и огласа, 

стручне услуге – средства за финансирање рада специјалних саветника и осталих 

стручних услуга.  

 Средства за одржавање опреме у Министарству културе опредељена 

су на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање. 

  Планирана средства на економској класификацији 426 – Материјал 

користиће се за административни материјал који није могуће обезбедити преко 

Управе за заједничке послове републичких органа, материјал за образовање кадра: 

публикације, часописи и гласила за опште информисање и образовање запослених, 

материјал за превозна средства–гориво, материјал за посебне намене и др. 

 Планирана средства на економској класификацији 512 – Машине и 

опрема користиће се за набавку компјутерске опреме и софтвера. 

 Део расхода за специјализоване услуге финансираће се из сопствених 

прихода Министарства културе, које министарство остварује на основу Закона о 

кинематографији (такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног 

превоза; накнада за маркицу за видео касете) и Закона о радиодифузији (део разлике 

прихода и расхода Радиодифузне агенције користи се за развој културе; 1,5% укупно 

остварене месечне претплате Радиодифизне установе користи се за развој 

кинематографије).  
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ГЛАВА 25.1 - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

 

 Од укупно 40 индиректних корисника, 14 установа је са територије 

АП Косово и Метохија. Поред индиректних  корисника - установа културе, на овој 

глави опредељена су и средства за рад Матице српске из Новог Сада. 

 У структури текућих расхода најзначајнији су расходи за запослене и 

специјализоване услуге.   

 Расходи за запослене обухватају плате и додатке запослених, 

доприносе на терет послодавца, накнаде за превоз запослених, накнаде за отпремнине 

и помоћи запосленима.  

 Средства планирана на економској класификацији 424 - 

Специјализоване услуге обухватају трошкове за редовну програмску делатност 

установа, као и за нове пројекте/програме у култури. Средства са ове позиције 

троше се и за: заштиту експоната, конзервацију најугроженије грађе, сређивање 

архивске грађе, конзерваторске радове на споменицима културе и нематеријалну 

имовину (слике, графике, скулптуре, књиге и друго); реализацију COBISS 

програма библиотека; израду и усавршавање интернет презентације; израду 

принтова за изложбе; заштиту архивске грађе; реализацију сталних поставки и 

изложби у библиотекама, музејима, архивима и заводима; представе и премијере 

Народног позоришта; концерте Београдске филхармоније и Ансамбла народних 

игара и песама Србије “Коло” и “Венац” са Косова и Метохије; пројекте 

археолошких истраживања и пројекте заштите споменика. 

 Средства опредељена на економској класификацији 421 - Стални 

трошкови намењена су за финансирање сталних трошкова установа на основу 

консолидованог захтева установа. 

 Средства планирана на економској класификацији  422 - Трошкови 

путовања обухватају трошкове путовања за обављање делатности у оквиру законом 

утврђених надлежности установа културе – заштита споменика културе на 

територији РС и у иностранству, и део су редовних и програмских активности 

установа у оквиру трошкова за истраживачке пројекте (археологија, етнологија, 

ботаника и сл). Такође, обухватају и трошкове путовања установа на КИМ, јер се 

платни промет обавља искључиво преко централе у Косовској Митровици. 

 Средства опредељена на економској класификацији 423 - Услуге по 

уговору, односе се на редовну делатност установа, штампање публикација, 

каталога, позивница, трошкова ауторских хонорара за припрему и извођење 

програма и пројеката (успостављање нових кореографија, компоновање и 

аранжирање музике, увежбавање истих са ансамблом). Широк спектар стручних 

услуга и услуга информисања подведен је у оквиру ове економске класификације: 

дигитализација постојећих штампаних издања годишњака српске кинематографије, 

дигитализација штампаних издања филмографија играног филма, фото-услуге, 

идејна решења и израде поставки изложби и плаката за разне културне догађаје, 

израда флајера и промо материјала, послови конзервације и рестаурације музејске 

грађе, археографска обрада старих рукописних књига, лекторисање и коректура, 

дириговање и извођење програма, штампање часописа, штампање зборника, 

штампање каталога и слично.  
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 Средства на економској класификацији 425 - Текуће поправке и 

одржавање подразумевају трошкове за приоритетне поправке и одржавање објеката 

и опреме установа културе.  

 На економској класификацији 426 - Материјал опредељују се 

средства за материјал неопходан за обављање редовне и програмске делатности 

установа. 

 Средства на економској класификацији 481 - Дотације невладиним 

организацијама намењена су за финансирање рада и програмских активности 

Матице српске. Матица српска је самостално књижевно, научно и културно 

друштво, којим управљају њени чланови. Она обавља послове и остварује циљеве 

од трајног значаја за књижевност, науку и културу српског народа.  

 На економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по 

решењу судова планирани су трошкови по решењима судова и судских тела. 

Установе су у својим захтевима исказале потребу за средствима за ове намене, с 

обзиром да се очекује да се у току 2012. заврши неколико судских спорова 

започетих 2003. године након извршене рационализације у Установама културе.  

 На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти 

предвиђена су средства за пројекте који се односе на капитална улагања у зграде и 

објекте.  

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана су 

средства намењена за куповину машина и опреме у установама културе (рачунари, 

фотокопир апарати, опрема за осавремењавање рачунарског система у ВБС, опрема 

за унапређење видео надзора, посебна опрема за дигитализацију новина, часописа, 

посебна опрема за депое различитих збирки ради праћења микроклиматских 

услова, опрема за радионице у установама ради одржавања, поправке и дораде 

музејских предмета и експоната, клима уређаји, разне полице, музички 

инструменти и др.).  

 На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина 

планирана су средства за прибављање нематеријалне имовине (књиге у 

библиотекама, музејски експонати и споменици културе, визуелна уметност, 

скулптуре, архивска грађа и остали предмети које установе откупљују у циљу 

заштите културних добара и стварања збирки по музејима, библиотекама и 

архивима; откуп народних ношњи и остале опреме, откуп слика и др.) како би се 

испуниле обавезе у складу са Законом о културним добрима и Законом о 

библиотечкој делатности; плаћање лиценце за COBISS систем и одржавање 

опреме.  

  Из сопствених прихода које остварују установе културе финансираће 

се део расхода за запослене, енергетске, комуналне и услуге комуникација у 

установама културе.  

 

 

ГЛАВА 25.2 - УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ 

 

 Управа за Дигиталну агенду, као орган управе у саставу 

Министарства културе, информисања и информационог друштва, обавља стручне 

послове и послове државне управе који се односе на: спровођење стратегија у 
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области информационог друштва и електронских комуникација; примену 

информатике и интернета; пружање информационих услуга; истраживање и развој 

у области информационог друштва и електронских комуникација; развој и 

функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; унапређење, 

развој и функционисање 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 ЕУ, донација и других облика 

развојне помоћи у области информационог друштва и електронских комуникација, 

као и друге послове одређене законом. 

 У структури текућих расхода најзначајнији су расходи за запослене, 

специјализоване услуге и услуге по уговору.  

 Расходи на економској класификацији 424 – специјализоване услуге 

односе се на финансирање постојећих намена за пројекте и активности: 

 I Пројекат: Развој и унапређење функционалности Портала еУправа  

 Реализација напредних функционалности Портала еУправа којом ће се 

даље подићи ниво софистицираности услуга електронске управе у овој фази се 

односи на реализацију већ имплементираних функционалности од стране корисника 

Портала, објављивање нових услуга, као и на имплементацију нових 

функционалности. Нове функционалности имају за циљ повезивање и размену 

података између апликација. Тиме се омогућава да се већ имплементиране напредне 

функционалности Портала могу користити од стране екстерних апликација, без 

трошења додатних ресурса или дуплирања. Ово решење ће обезбедити интегрисане 

електронске сервисе на највишем нивоу софистицираности и обухватити интеграцију 

између републичких органа, као и интеграцију са локалним нивоом.  

 II Пројекат:  Подршка органима државне управе за примену стандарда 

за размену података међу апликацијама 

 Имплементација напредних функционалности Портала еУправа 

претпоставља да се начин на који ће се оне користити од стране органа државне 

управе, стандардизује и тиме постави основа за подизање нивоа електронске управе у 

Републици Србији. Портал, као централно место приступа електронским услугама, 

представља моћан алат за реализацију квалитетних услуга и од кључне је важности да 

се корисницима Портала пружи сва неопходна техничка подршка и помоћ у циљу 

кориснички оријентисаних услуга на Порталу. Пројекат такође утиче на повећање 

квалитета услуга применом размене података међу апликацијама различитих органа, 

у циљу поједностављивања процедуре добијања услуге за корисника. Методологија 

која је препозната у том контексту јесте примена стандарда и размена структуираних 

података између апликација на републичком и локалном нивоу.  

 Резултати ће утицати на повећање броја и квалитета сервиса који се 

нуде грађанима и органима државне управе и локалне самоуправе, омогућити 

ефикасну размену електронских сервиса различитих категорија корисника и на тај 

начин успоставити део инфраструктуре за аутоматизацију процеса у систему 
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државне управе, која подразумева материјалне уштеде, као и уштеде у времену и 

потребним људским ресурсима. 

 Планирани износ средстава на економској класификацији 423 - 

Услуге по уговору односи се на рачуноводствене услуге, услуге за израду 

софтвера, услуге усавршавања и образовања запослених, стручне и остале услуге. 

 Планирани износ средстава на економској класификацији 421 - 

Стални трошкови обухвата трошкове услуга комуникација (телефон, телекс и 

телефакс за пет фиксних телефонских линија, интернет, услуге мобилних телефона, 

СМС поруке грађанима) и трошкове осигурања.  

 Планирани износ средстава на економској класификацији 422 - 

Трошкови путовања односи се на трошкове службених путовања (планирана 

средства се односе на путовања у земљи везана за развој и имплементацију 

унапређења Портала еУправе, који захтевају честа службена путовања по Србији и 

посете општинама у циљу успостављања јединственог информационог система, 

техничке помоћи локалним самоуправама око имплементације локалне 

електронске управе, као и промовисања коришћења савремених решења 

електронске управе од стране органа јавне управе) и трошкове службених 

путовања у иностранство (планирана путовања у иностранство везана су за 

активности, учешће на сајмовима, састанцима и конференцијама из области 

информационо комуникационих технологија и информационог друштва, као и 

студијских путовања ради размене искуства у развоју еУправе).  

 Средства на економској класификацији 425 - Текуће поправке и 

одржавање административне опреме планирана су за одржавање опреме.  

 На економској класификацији 426 - Материјал опредељују се 

средства за канцеларијски материјал и материјал за саобраћај.  

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема планира се 

обнова већ постојеће, а застареле опреме, као и набавка додатне опреме у сервер 

сали (свичеви, рутери, надоградња постојећих сервера) због имплементација нових 

сервиса који захтевају савремену технологију. 

 

 

РАЗДЕО 26 - МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

 

 Законом о министарствима образовано је Министарство за Косово и 

Метохију које обавља послове државне управе који се односе на: функционисање 

институција Републике Србије на територији Косова и Метохије; образовање, 

здравство, социјалну политику, културу, инфраструктуру, систем локалне самоуправе 

и телекомуникација у српским подручјима Косова и Метохије; деловање Српске 

православне цркве; 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 с 

Комесаријатом за избеглице у делу који се односи на интерно расељена лица са 

Косова и Метохије; формулисање предлога прописа којима се обезбеђује суштинска 

аутономија Косова и Метохије и спровођење државне политике заштите 

територијалног интегритета Републике Србије; сарадњу с цивилном и војном мисијом 

Уједињених нација на Косову и Метохији (УНМИК и КФОР) на основу Резолуције 
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Савета безбедности број 1244, одржавање сталних међународних контаката са 

учесницима у међународном преговарачком процесу о одређивању будућег статуса 

Косова и Метохије, као и друге послове одређене законом. 

 Разнолике обавезе и надлежности овог министарства изражене су по 

наменама које су  дефинисане у складу са Стратегијом одрживог опстанка и 

повратка на КиМ („Службени гласник РС“, број 32/10) као најзначајнијег 

стратешког оквира за поступање и деловање Министарства за Косово и Метохију. 

С друге стране, постојање и деловање међународне администрације на Косову и 

Метохији, под управом УН, као и великог броја међународних невладиних 

организација утиче на дефинисање утврђених циљева и намена. 

 Министарство за Косово и Метохију је расходе исказало кроз следеће 

намене: 

- функционисање Министарства - намена која обухвата текуће 

расходе проистекле из делокруга рада Министарства;  

-  подршка функционисању локалне самоуправе на КиМ - намена која 

се односи на финансирање плата запослених у локалној самоуправи и издатака за 

сталне трошкове органа локалне самоуправе. Основни циљ ове намене је редовно 

измиривање трошкова функционисања 29 јединица локалне самоуправе на 

територији КиМ, што обезбеђује нормално функционисање општинских органа, 

остваривање основних функција локалне самоуправе и задовољење основних 

потреба становништва на КиМ; 

- подршка одрживом опстанку и повратку на КиМ - намена преко 

које се спроводи основни циљ Стратегије одрживог опстанка и повратка на КиМ 

путем обезбеђивања средстава за пролећну и јесењу сетву на КиМ, набавку огрева 

школама и угроженом становништву на КиМ, опремање домаћинстава повратника, 

за изградњу и реконструкцију кућа, унапређење здравствене заштите, као и за 

помоћ најугроженијим категоријама становништва и породицама отетих и 

киднапованих лица. Осим тога, у оквиру ове намене је предвиђено и финансирање 

Јавног предузећа за развој и унапређење информисања путем електронских медија 

на српском језику у АП Косово и Метохија „Мрежа-Мост“;   

- унапређење услова живота и рада деце и омладине на КиМ - намена 

кроз коју се обезбеђују неопходни услови за живот и рад деце и омладине на 

територији КиМ. У оквиру ове намене, Министарство покрива сталне трошкове 

школа, реконструкцију и изградњу нових школа, опремање школа и изградњу и 

опремање предшколских установа, трошкове превоза деце до школа, закуп 

приватних објеката за потребе школа, као и смештај деце ометене у развоју у 

специјалним школама;  

- унапређење услова деловања Српске православне цркве - намена 

која исказује систематично праћење деловања Српске православне цркве, што 

директно проистиче из делокруга Министарства, утврђеног Законом о 

министарствима. Стање свеукупног верског и културног наслеђа на КиМ је лоше, 

тако да ће се кроз ову намену спровести праћење стања, радова и инвестиција које 

се односе на Српске православне цркве, јер је верско и културно наслеђе на КиМ 

најугроженије (од 1999. године до данас је страдало или угрожено око 150 цркава и 

манастира);  
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- обнова, изградња и унапређење институција културе и очување 

културног и верског наслеђа на КиМ - намена која обухвата програм радова на 

заштити, обнови и очувању културних и природних добара, споменика културе и 

њихову техничку заштиту као и остале активности везане за културна добра Србије 

на територији КиМ;  

- унапређење квалитета живота становништва кроз сарадњу са 

међународним организацијама и институцијама на КиМ - намена која у себи 

сублимира све намене, утврђене Извештајем о фискалној стратегији, али и уважава 

чињеницу да на територији КиМ постоји међународна управа УН и да се многи 

постављени циљеви морају остваривати у сарадњи са међународним 

организацијама, како је предвиђено и Стратегијом одрживог опстанка и повратка 

на КиМ;  

- подршка приступа правима, запошљавању и побољшању услова 

живота избеглица и интерно расељених лица - ИПА пројекат - намена која се 

односи на кофинансирање пројекта ИПА 2009 - Подршка приступу правима 

избеглица и интерно расељених лица на бази економске и стамбене подршке, 

пружању информација о повратку, као и о приступу социјалним услугама и 

кофинансирање пројекта ИПА 2011 - Подршка спровођењу стратегија за интерно 

расељена лица, избеглице и повратнике. 

       1. Функционисање Министарства 

 Средства за финансирање рада Министарства у 2012. години 

опредељена су крајње рестриктивно, имајући у виду текућу економску ситуацију, 

планирана буџетска кретања за наредне године, као и обавезу рационализације 

трошкова утврђену Закључком Владе 05 број 410-1808/2009 од 26. марта 2009. 

године. Средства за финансирање ове намене у 2012. години, у односу на остале 

дефинисане намене, имају тенденцију смањивања у корист извршења 

приоритетних циљева Министарства. Томе у прилог говори податак да је на свим 

позицијама забележена опадајућа тенденција, а најзначајнији пад забележили су 

расходи у оквиру економских класификација 421 - Стални трошкови, који су 

смањени за 70%, 424 - Специјализоване услуге,  за 70%, 423 - Услуге по уговору, за 

70% и 426 - Материјал,  за преко 50 %.  

     Због делокруга рада Министарства, на економској класификацији 422 

- Трошкови путовања, опредељена су средства за службена путовања у земљи 

(честа путовања на КиМ) и иностранству, ради присуствовања разним 

међународним састанцима и међународним институцијама, у настојањима да се 

очува територијални интегритет земље.      

     У оквиру апропријације економске класификације 423 - Услуге по 

уговору, планирана су средства за потребе међународне сарадње са ОУН, 

Европском унијом и другим међународним организацијама, административне 

услуге, услуге превођења и остале услуге. У оквиру исте економске класификације, 

за компјутерске услуге планирана су средства за израду софтвера, програмерских и 

других адекватних послова.  

     Такође, на истој економској класификацији планирана су средства и 

за  стручне услуге намењене за правно заступање српског и неалбанског 

становништва у области кривичних поступака на КиМ.       У оквиру апропријације економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, планирана су средства за одржавање и набавку резервних делова за комуникациону опрему, 
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специфичну техничку опрему, фотографску и осталу биротехничку и 

административну опрему. 

      2. Подршка функционисању локалне самоуправе на КиМ 

     Са раздела Министарства за Косово и Метохију врши се исплата 

накнаде плате, односно зараде за 5.532 запослена радника у јединицама локалне 

самоуправе са територије АП Косово и Метохија и осталих трошкова локалне 

самоуправе (5% од бруто плата запослених у локалнј самоуправи).  

     Исплата накнада плата, односно зарада које примају запослени у 

органима локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима чији је 

оснивач локална самоуправа са територије КиМ, врши се на основу Закључка 

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. 

     Запослени који живе и раде на територији КиМ примају зараду 

увећану за 50%, они који живе на подручју Србије а раде на територији КиМ 

примају зараду увећану за 12,5%, изабрана и постављена лица која живе на 

подручју Србије а раде на територији КИМ примају увећану зараду за 5%, док 

изабрана и постављена лица која живе и раде на територији КиМ примају зараду 

увећану за 10%. Запослени који живе на територији КиМ а не раде примају накнаду 

плате, односно зараде у висини од 11.084 динара (8.526,0 + 30%), док запослени 

који живе ван територије КиМ и не раде, примају накнаду плате, односно зараде у 

висини од 8.526,0 динара нето.  

         У складу са наведеним, на апропријацији економске класификације 

463 - Трансфери осталим нивоима власти, опредељена су средства за исплату плата 

за 5.532 запослена радника са територије КиМ у износу од 3.112,1 мил. динара, а за 

сталне трошкове неопходне за рад органа јединица локалне самоуправе, које не 

остварују изворне приходе, опредељена су средства у износу од 69,0 мил. динара.  

    3.  Подршка одрживом опстанку и повратку на КиМ 

     Поред надлежности које Министарство за Косово и Метохију има 

према Закону о министарствима, ово министарство обезбеђује и средства за 

задовољавање потреба српског и другог неалбанског становништва на КиМ, а која 

нису у надлежности других министарстава. За ове потребе, на економској 

класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти, опредељена су средства, 

и то: за сетву, за набавку огревног дрвета, за пружање помоћи повратницима на 

КиМ у опремању кућа основним покућством, пољопривредном механизацијом, за 

покривање трошкова рада служби правне помоћи при општинама, за 

реконструкцију здравствених објеката, набавку и сервисирање медицинске опреме, 

за подстицај економског развоја повратничких и најугроженијих подручја са 

већинским српским становништвом.    

     План активности Министарства у 2012. години предвиђа 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. Помоћ, која се огледа у набавци и дистрибуциjи сетвеног 

репроматеријала за повратничке породице и сеоска домаћинства има за циљ 

смањење броја социјално угрожених породица које су у стању потребе за 
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хуманитарном помоћи. План потреба за сетвеним репроматеријалом припремљен је 

на основу важећих норматива и исказаних потреба повратничких заједница 

подржаних од стране локалних администрација.         Огревно дрво обезбедиће се социјално угроженим лицима, односно становништву најугроженијих српских енклава и повратничким заједницама, затим интерно расељеним 

лицима смештеним у колективним центрима и контејнерским насељима, школским 

и предшколским установама на територији Косова и Метохије, као и манастирским 

заједницама. План пружања помоћи сачињен је на основу захтева општинске 

администрације, као и претходног искуства у припреми и реализацији ове врсте 

помоћи. 

     Набавка огревног дрвета у српским срединама на КиМ веома је 

отежана, како због тешког материјалног стања у коме се налази становништво и 

знатно виших цена ове робе на територији КиМ, тако и због лоших безбедоносних 

услова. Наиме, становништво изолованих српских енклава због непостојања 

безбедоносних услова и напада албанских терориста, није у могућности да сече у 

сопственим шумама. Такође, у обзир треба узети и честе рестрикције електричне 

енергије на КиМ, због чега су домаћинства нужно оријентисана на употребу 

чврстог горива, као и то да школске установе на територији КиМ не располажу са 

довољним средствима која би им омогућила самостално обезбеђивање горива. 

      Као један од приоритета у раду Министарства за Косово и Метохију 

је и пружање помоћи повратницима на КиМ у опремању кућа основним 

покућством, пољопривредном механизацијом и алаткама. Пружена помоћ у 2011. 

години је за резултат имала опстанак значајног броја угрожених породица и 

одржање већ постојећих и новоформираних повратничких заједница на КиМ. У 

оквиру ове намене, 12 повратничких заједница опремљено је пољопривредном 

механизацијом, набавком 10 трактора и 2 мотокултиватора, док је за потребе свих 

новоформираних повратничких заједница вршена испорука основних животних 

намирница и других потрепштина. Обезбеђена помоћ је дала резултате, како кроз 

задовољавање основних животних потреба угрожених и повратничких 

домаћинстава, тако и кроз економски развој самих заједница. 

Ради унапређења здравствене заштите опредељена су средства за 

примарну и секундарну здравстевну заштиту, реконструкцију здравствених 

објеката, набавку, одржавање и сервисирање медицинске опреме. Средства која су 

у претходној години планирана за ову намену, опредељивана су у складу са 

потребама здравствених установа на КиМ. 

 Ради пружања правне помоћи интерно расељеним лицима на КиМ у 

области кривичних поступака, радницима предузећа над којима се од стране 

Косовске агенције за приватизацију спроводи приватизација на КиМ, као и ради 

формирања канцеларија правне помоћи при канцеларијама Министарства на 

Косову и Метохији, у оквиру исте економске класификације планирана су средства 

за наведене активности. 

 Реализација и подршка одрживом опстанку и повратку на КиМ 

подразумева и ревитализацију сеоских домаћинстава обезбеђивањем услова за 

економски развој кроз осавремењивање пољопривредне производње, заснивање и 

обнову засада и обнову сточног фонда, развој инфраструктуре и одрживо 

коришћење природних ресурса. Обзиром да је пољопривредна производња основни 

извор прихода српског становништва на КиМ, у 2012. години планирана су 

средства за подстицај економског развоја повратничких и најугроженијих подручја 
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на КиМ, кроз унапређење пољопривредне производње која мора постати основ за 

развој, обзиром да је иста екстензивна и без улагања у претходном периоду.  

 У оквиру исте економске класификације, планирана су и капитална 

трансферна средства, у функцији подршке одрживог опстанка и повратка на 

простор КиМ, и то за: изградњу и реконструкцију стамбених објеката за 

колективни смештај повратника; реализацију пројекта обележавања и уређења 

српских православних гробаља; изградњу, санацију и асфалтирање локалних 

путева у селима и насељима са већинским српским становништвом, уређење 

канализационих и водоводних мрежа и система одвођења отпадних вода, 

одржавање депонија и јавну расвету.  

 У оквиру ове намене, на апропријацији економске класификације 451 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима, обезбеђена су средства у износу 

од 156,0 мил. динара за унапређење информисања путем електронских медија на 

српском језику на КиМ кроз оснивање јавног предузећа ЈП “Мрежа-Мост” 

(основано Одлуком Владе 05 број 02-4033/2010 од 28.05.2010. године).  

     Такође, у оквиру ове намене, на апропријацији економске 

класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су 

средства за помоћ породицама отетих и несталих лица, помоћ породицама 

повратника на КиМ и једнократна помоћ. 

 Помоћ породицама повратника утврђује се Програмом за исплату 

помоћи социјално најугроженијем становништву АП Косово и Метохија, који 

усваја Влада РС. Породице које су се организовано или спонтано вратиле на 

територију КиМ после 9. јуна 1999. године, а расељене су са територије КиМ пре 1. 

јула 2006. године, могу да остваре право на месечну новчану повратничку 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. У оквиру ових средстава планирана је и 

једнократна новчана помоћ повратничким породицама непосредно по оствареном 

повратку у циљу материјалне помоћи, до почетка редовне исплате помоћи 

породицама повратника. У току 2011. године обезбеђена је социјална сигурност за 

398 породица повратника. 

 У складу са важећим Програмом, 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. У току 2011. године обезбеђена је социјална сигурност за 10 

материјално угрожених породица киднапованих и несталих лица. 

 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. Новчана средства у виду једнократне новчане помоћи 
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социјално угроженим категоријама становника на КиМ исплаћују се на основу 

следећих критеријума: стања социјалне угрожености подносиоца захтева и чланова 

његовог породичног домаћинства и здравственог стања подносиоца захтева и 

чланова његовог породичног домаћинства. У току 2011. године пружена је помоћ 

за 80 здравствено и социјално угрожених лица, односно породица.  

 На апропријацији економске класификације 481 - Дотације 

невладиним организацијама, у оквиру исте намене, планирана су средства за рад 

шест народних кухиња у оквиру Епархије рашко-призренске, преко које примају 

оброке 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 

исте 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.  

 4. Унапређење услова живота и рада деце и омладине на КиМ 

 У оквиру ове намене, Министарство покрива: материјалне трошкове 

школа, трошкове опремања, реконструкције и изградње нових школа и 

предшколских установа, трошкове превоза деце до школа, закуп приватних 

објеката за потребе школа, као и смештај деце ометене у развоју у специјалним 

школама.  

 Такође, у оквиру ове намене, обезбеђују се средства за финансирање 

значајних пројеката који се реализују већ неколико година уназад, као што су 

пројекат „Мала матура-велико срце“ и „Вратимо осмех деци“, који су и покренути 

са циљем зближавања и бољег упознавања вршњака са територије КиМ, Београда и 

осталог дела наше земље. Ова намена обухвата и набавку и дистрибуцију уџбеника 

и школског прибора за најугроженије категорије становништва на КиМ, као и 

подршку спортским манифестацијама, које организују школе на КиМ. 

 План активности Министарства, у оквиру ове намене на 

апропријацији економске класификације 424 - Специјализоване услуге, обухвата 

организовање разних акција и манифестација у оквиру којих би се помогло деци и 

омладини, да стекну нова сазнања, виде и упознају живот и вршњаке ван 

затворених средина у којима живе и које нуде јако мало или нимало културних, 

спортских и других садржаја који су им у том узрасту потребни. Највећи 

реализован пројекат је „Мала матура-велико срце“. То је традиционална 

манифестација која се, у сарадњи са Министарством просвете и науке, градом 

Београдом и многим другим институцијама и привредним субјектима, одржава 

шест година заредом, у оквиру које мали матуранти из свих основних школа са 

КиМ (сваке године преко хиљаду ученика) пет дана бораве у Београду и за које се 

организује низ заједничких програмских активности у којима учествују ученици са 

КиМ и њихови домаћини из основних школа Београда. 

 На апропријацији економске класификације 463 - Трансфери осталим 

нивоима власти, обезбеђена су средства за исплату сталних трошкова основним и 

средњим школама. Обезбеђивањем средстава за ову намену омогућиће се основни 
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услови рада за 67 основних школа у којима наставу похађа преко 13.000 ученика и 

35 средњих школа у којима наставу похађа преко 7.000 ученика.  

 Такође, у оквиру исте апропријације, обезбеђена су средства за 

доградњу, опремање и санацију школских објеката, предшколских установа, 

игралишта и школских фискултурних сала. Најугроженије су школе на територији 

централног Косова и Косовског поморавља, док су у Метохији истурена одељења 

основних школа често организована у приватним кућама.  

 5. Унапређење услова деловања Српске православне цркве 

 Реализација средстава у 2011. години, за ову намену, имала је за 

резултат опстанак монашког и свештеничког живља на КиМ, што је несумњиво 

утицало и на опстанак и повратак значајног броја угрожених породица и 

појединаца на КиМ (обнова Призренског конака Манастира Дечани, пројекат 

изградње гостинског конака у Великој Хочи, завршетак радова на православном 

храму Св. великомученика Димитрија у Косовској Митровици). 

 Средства у оквиру ове намене (економска класификација 481 – 

Дотације невладиним организацијама) обезбеђена су првенствено из разлога што је 

стање свеукупног верског и културног наслеђа на КиМ веома лоше, па је у том 

смислу потребно праћење стања, радова и инвестиција, првенствено оних које се 

односе на Српску православну цркву.  

 6. Обнова, изградња и унапређење институција културе и очување 

културног и верског наслеђа на КиМ 

 Ова намена обухвата програм радова на заштити, обнови и очувању 

културних и природних добара, споменике културе и њихову техничку заштиту, 

као и остале активности, везане за културна добра Србије на територији КиМ. На 

територији КиМ налази се 458 споменика културе, археолошких налазишта, 

знаменитих места и просторно културно - историјских целина које је држава 

Србија прогласила за своја културна добра. Од овог броја је 128 цркава и манастира 

проглашено за споменике културе, а 61 од њих је угрожено, оштећено или 

уништено од 1999. године до данас. 

 За ове потребе, на апропријацији економске класификације 463 - 

Трансфери осталим нивоима власти, обезбеђена су средства за финансирање 

организовања и одржавања концерата ликовног, музичког и духовног карактера, 

извођења позоришних представа, манифестација, ликовних колонија, изложби, 

штампања књига, продукција и др.  

 Активности Министарства у 2011. години у наведеним областима 

огледале су се у финансирању: дечјег часописа ''Светосавско звонце'', путовања 

фолклорне и позоришне групе Дома културе ''Радомир Поповић'' на манифестацију 

''Савиндан'' у Чачку, снимања серије емисија ''Долина векова - споменици културе у 

долини Ибра'', пројекта ''Видовданско песничко причешће 2011'', изложбе ''Србија - 

културна спона Истока и Запада'' у Бечу, и др. 

 У оквиру ове намене, за потребе очувања културних добара, 

обезбеђена су средства за очување, обнову, изградњу и санацију објеката у 

култури, а све у циљу обезбеђивања адекватних услова за рад тих установа. 

 7. Унапређење квалитета живота становништва кроз сарадњу са 

међународним организацијама и институцијама на КиМ 
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 У складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених 

Нација, стално унапређивање сарадње са међународним, регионалним и 

невладиним организацијама, као и заинтересованим државним институцијама, 

доводи до обезбеђивања повољних услова за одржив повратак Срба и других 

расељених лица. 

 У оквиру ове намене, на апропријацији економске класификације 481 

- Дотације невладиним организацијама, обезбеђују се средства за пружање 

подршке раду и функционисању цивилног друштва на КиМ, развијање добре 

комуникације са међународним представницима на КиМ у складу са постојећом 

правно-политичком ситуацијом у којој Србија нема могућности да на територији 

КиМ непосредно и самостално спроводи акције које сматра потребним за очување 

присуства неалбанског становништва и за успостављање добрих канала 

комуникације са структурама и појединцима који на КиМ делују по мандату 

међународне заједнице. 

8. Подршка приступа правима, запошљавању и побољшању услова 

живота избеглица и интерно расељених лица - ИПА пројекат 

 Планирана средства у оквиру ове намене, на апропријацији 

економске класификације 424 - Специјализоване услуге, односе се на: 

 кофинансирање одобреног пројекта ИПА 2009-CRIS 2009/021-638 

који ће имати две компоненте: 

 

A) компоненту генерисања прихода, стамбеног збрињавања и 

подршку одрживом повратку, и  

Б) компоненту, социјалног укључивања, која ће подржати увођење 

социјалне заштите на нивоу заједнице у 20 циљних општина у којима су интерно 

расељена лица примаоци социјалних услуга (корисници пројекта су поред 

Министарства за Косово и Метохију, Министарство рада и социјалне политике и 

Комесаријат за избеглице, трајање пројекта је четири године), и 

 кофинансирање пројекта ИПА 2011-CRIS 2601-11-1103 који је 

директно усмерен на остваривање захтева из Европског партнерства. Наиме, овим 

пројектом ће се наставити са подршком обезбеђивања трајних решења за избеглице 

и побољшање услова живота интерно расељених лица, али ће и нова категорија 

миграната, повратници по основу споразума о реадмисији, по први пут бити 

укључена у овакву врсту пројекта финансираног из ИПА фондова. 

     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.  
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     Преглед укупних средстава планираних за територију АП Косово и 

Метохија у 2012, 2013. и 2014. години даје се у следећој табели: 

 

                                                                                                    у мил. динара 

Р.бр. 
Републички 

органи - 
организације 

План за 2012 План за 2013 План за 2014 

Број 
запослених, 
корисника 
накнада и 
пензија 

Средства 
за АП 
КИМ 

Број 
запослених, 
корисника 
накнада и 
пензија 

Средства 
за АП 
КИМ 

Број 
запослених, 
корисника 
накнада и 
пензија 

Средства 
за АП 
КИМ 

1 

Министарство 
за Косово и 
Метохију, у 
чему:   4.312,6   4.475,0   4.682,3 

  плате 5.532 3.112,1 5.532 3.280,1 5.532 3.483,4 

  

стални и 
капитални 
издаци (без 
НИП-а) 

  824,8 

  

826,8   839,8 

  

социјална 
давања (помоћ 
породицама 
повратника, 
помоћ 
породицама 
отетих и 
несталих лица 
и једнократна 
помоћ) 

488 100,0   100,0   100,0 

  остало   275,7   268,1   259,1 

2 

остала 
министарства 
и републичке 
организације, 
у чему:   

12.550,3 

  

13.339,6   14.269,9 

  плате 10.276 9.500,0 10.276 10.017,8 10.276 10.643,9 

  

стални и 
остали 
трошкови 
(укључени и 
трошкови у 
колективним 
центрима за 
2.836 лица)  

  1.138,3 

  

1.180,4   1.227,6 

  

социјална 
давања 
(породиље, 
борци и 
инвалиди) 

16.739 1.912,0   2.141,4   2.398,4 

3 РФЗО, у чему:   6.296,0   6.618,4   7.004,4 

  плате 6.056 5.111,4 6.056 5.390,0 6.056 5.726,8 

  
стални и 
остали 
трошкови  

  1.184,6 
  

1.228,4   1.277,6 
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Р.бр. 
Републички 

органи - 
организације 

План за 2012 План за 2013 План за 2014 

Број 
запослених, 
корисника 
накнада и 
пензија 

Средства 
за АП 
КИМ 

Број 
запослених, 
корисника 
накнада и 
пензија 

Средства 
за АП 
КИМ 

Број 
запослених, 
корисника 
накнада и 
пензија 

Средства 
за АП 
КИМ 

4 
РФ ПИО, у 
чему:   9.281,5   

9.670,7   10.081,5 

  плате 76 85,9 76 90,2 76 95,4 

  пензије 31.586 9.195,6 31.586 9.580,5 31.586 9.986,1 

5 

Национална 
служба за 
запошљавање   

3.881.6 

  

3.886.8   3.893.2 

  плате 66 96.2 66 101.4 66 107.8 

  накнаде 20.000 3.785.4 20.000 3.785.4 20.000 3.785.4 

6 

Изворни 
приходи пет 
општина 

  450,0 

  

450,0   450,0 

  УКУПНО   36.772.0   38.440.6   40.381.3 

 

 

     Преглед намена и структура расхода дефинисан је у 2013. и 2014. 

години на исти начин као и у 2012. години, без увођења финансирања нових 

политика.    

 

             

ГЛАВА 26.1 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ  

 

  Одлуком о образовању буџетског фонда за Косово и Метохију, Фонд 

је образован у циљу спровођења Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 

број 1244 и остваривања општих интереса Републике Србије на Косову и Метохији. 

Задатак Фонда је да на принципима солидарности, уз уважавање економских 

могућности, учествује у стварању програмских, развојних, инфраструктурних, 

социјалних и других услова опстанка, безбедног живота и повратка српског и 

другог неалбанског становништва на Косову и Метохији. 

  У Одлуци је утврђено да се средства за рад овог фонда не обезбеђују 

из средстава буџета Републике Србије, већ из донација, легата, поклона и других 

извора, а да се користе за намене за које Влада донесе одлуку.  

  Одлуком је такође предвиђено да Фонд има Управни одбор и 

Надзорни одбор, као и Канцеларију Фонда у Грачаници, којом руководи Епископ 

рашко-призренски. 
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РАЗДЕО 27 - 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, као и друге прописе који не спадају у делокруг министарстава.  

 Секретаријат активно учествује у раду свих министарстава и 

посебних организација, у свим фазама припреме прописа из надлежности 

Републике Србије, 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.). 

 У Секретаријату се обављају нормативни послови који се односе на 

обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у 

поступку њиховог доношења у области: јавних прихода и јавних расхода; буџета и 

буџетског система; фискалних монопола; система финансијских односа са 

иностранством и међународним финансијским организацијама; јавног дуга; 

девизног система; новчаног и монетарног система; спречавања прања новца; 

банкарског система; осигурања депозита; санације, стечаја и ликвидације банака; 

система плаћања и платног промета; финансијских ефеката јавних набавки; хартија 

од вредности и финансијског тржишта; осигурања имовине и лица; система 

рачуноводства; система ревизије рачуноводствених исказа; књиговодства; 

облигационих односа; својинскоправних и других стварноправних односа; 

наслеђивања; средстава у својини Републике Србије; имовине Републике Србије у 

иностранству; режима и промета непокретности; уписа права на непокретностима; 

експропријације; игара на срећу; обезбеђивања средстава солидарности, као и друге 

послове из области финансија и имовине; привреде и привредног развоја; 

транзиције привреде; положаја и пословања предузећа и других облика пословања; 

повезивања предузећа и других облика организовања за обављање делатности и 

услуга; јавних предузећа; приватизације; спољнотрговинског система; царинског 

система, царињења робе, царинског надзора, царинске тарифе и мера ванцаринске 

заштите; економских односа са иностранством; страних улагања; донација и других 

облика помоћи из иностранства; економског аспекта европских интеграција; 

приступања међународним економским организацијама; концесијa; приватног 

предузетништва; стечаја и ликвидације; стандардизације; акредитације; система 

јавних набавки; рударства; енергетике; нафтне и гасне привреде; геолошких 

истраживања; експлоатацијe минералних сировина; сеизмологијe; просторног 

планирања и урбанизма; комуналних делатности; стамбених односа и стамбеног 

пословања; грађевинарства; грађевинског земљишта; трговине; туризма; робних 

резерви; железничког, друмског, речног и ваздушног саобраћаја, укључујући и 
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безбедност тог саобраћаја, облигационе и својинскоправне односе и положај 

страних превозника у превозу ствари и путника на територији Републике Србије; 

система веза (поштански, телеграфски и телефонски саобраћај, радио и ТВ систем 

веза, други облици за пренос, предају или пријем порука у систему веза), 

укључујући и облигационе и својинскоправне односе у систему веза и безбедност 

система веза, фреквенције и друге елементе функционисања система веза; 

пољопривреде; шумарства и водопривреде; здравствене заштите животиња; 

одрживог коришћења природних богатстава; заштите животне средине; заштите 

природе; интелектуалне својине; метрологије; хидрометеорологије; здравствене 

исправности животних намирница и предмета опште употребе; заштите потрошача; 

задругарства, као и друге послове из области привреде, радних односа, културе, 

спорта, социјалне заштите.  

 У Секретаријату се обављају и нормативни послови, односно послови 

праћења стања и послови који се односе на обезбеђивање усаглашености прописа и 

општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења у области: 

поступака пред правосудним органима и другим државним органима, осим 

управног спора и управног поступка; извршења санкција; амнестије и помиловања; 

организације и рада правосудних органа и других државних органа; кривичног 

законодавства; привредних преступа и прекршаја; међународне правне помоћи; 

колизионих норми; адвокатуре; вештачења; слобода, права и дужности човека и 

грађанина; изборног законодавства; локалне самоуправе и територијалне 

аутономије; територијалне организације Републике Србије; непосредног 

изјашњавања грађана; избора за органе јединица локалне самоуправе; спољних 

послова; политичког аспекта европских интеграција; одбране; политичких 

организација и удружења грађана, изузев синдикалног организовања; права 

избеглица; статистике; остваривања односа и сарадње са Српском православном 

црквом и другим верским заједницама, као и друге послове из области изборa и 

правосуђа. 

 Посебно су значајни послови који се односе на: правнотехничку 

редактуру превода правних тековина Европске уније - у области примарног и 

секундарног законодавства Европске уније; учествовање у припреми предлога 

правила правнотехничке редактуре правних тековина Европске уније; праћење 

примене установљених правила на основу којих се врши правнотехничка 

редактура; давање предлога за унапређење постојећих правила правнотехничке 

редактуре. 

 Средства за рад Секретаријата обезбеђују се у буџету Републике 

Србије, првенствено за расходе за запослене и текуће издатке у оквиру којих 

највећим делом за услуге по уговору (економска класификација 423 - Услуге по 

уговору - услуге образовања и усавршавања запослених и остале стручне услуге и  

економска класификација 426 - Материјал - набавка публикација, часописа, 

стручне литературе, претплата за часописе и публикације, набавка канцеларијског 

материјала и материјала за образовање, неопходног за обављање послова из 

надлежности Секретаријата).  
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РАЗДЕО 28 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ  

 

 Републички завод за статистику обавља  послове који се односе на: доношење 

програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду 

методологије, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање 

статистичких података; припрему и доношење јединствених статистичких 

стандарда; развој, одржавање и коришћење републичких административних и 

статистичких регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; 

сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за 

вршење статистичких истраживања; сарадњу са међународним организацијама ради 

стандардизације и обезбеђивања упоредивости података; обраду података ради 

утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу, као и друге 

послове одређене законом. 

 У оквиру планираних средстава за текућe издаткe, поред плата и 

доприноса које имају највеће учешће планирана су и средства за специјализоване 

услуге (економска класификација 424); попис становништва, домаћинства и 

станова (због одлагања теренске реализације пописа за шест месеци у односу на 

првобитно утврђени термин од 1 до 15. априла 2011 године, све активности које су 

требале да буду завршене до краја 2011. године, пребачене су у 2012. годину, 

односно из 2012. у 2013. годину); попис пољопривреде који ће бити спроведен од 1 

октобра до 15 децембра 2012. године (организација и спровођење овог пописа 

захтева вишегодишње планирање и координацију рада великог броја учесника, а 

полазећи од важности самог пописа пољопривреде, као и његове комплексности, 

неке од ових активности започете су још у 2011. години а током 2012. биће 

максимално интезивиране и реализоване). 

 Поред пописа становништва, домаћинства и станова и пописа 

пољопривреде на овој економској класификацији планирана су средства и за: 

анкету о потрошњи домаћинстава, која обезбеђује податке за анализу и праћење 

животног стандарда; анкету о радној снази којом се у потпуности сагледавају 

карактеристике радне снаге и дешавања на тржишту рада и чији резултати 

омогућавају поређења са другим земљама; анкету о пољопривредним 

газдинствима; статистику биљне производње - приватни сектор; годишње 

статистичко истраживање за предузетничке радње; тромесечно статистичко 

истраживање трговине на велико; тромесечно статистичко истраживање трговине 

на мало; тромесечна статистичка истраживања сектора угоститељства; анкету о 

страним посетиоцима; статистичка истраживања по захтевима министарстава и 

међународних организација 

 Средства за сталне трошкове (економска класификација 421), 

намењена су за плаћање енергетских и комуналних услуга, услуга комуникација, 

грађевинског земљишта, трошкове осигурања и трошкове закупа пословног 

простора у Ваљеву, Нишу и Краљеву.  

 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, затим посете семинарима и разним обукама); услуге 

информисања (за објављивање огласа у дневним новинама и у „Службеном 
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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 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. На уговоре о делу 

плаћају се обавезе из обавезног социјалног осигурања. 

 Средства планирана за материјал (економска класификација 426), 

односе се на канцеларијски материјал (највећи део средстава односи се на 

потрошњу папира, штампарских боја, плоча, тонера, коверата свих величина. Сав 

материјал се набавља у складу са Законом о јавним набавкама); 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).  

  Средства за дотације међународним организацијама (економска 

класификација 462), планирана су за кофинансирање ИПА 2009 - Вишекориснички 

програм статистичке сарадње, који обухвата Албанију, Босну и Херцеговину, 

Хрватску, Македонију, Србију, Косово ( у складу са UNSCR 1244/99) и Турску као  

кориснике. 

 Средства за трошкове путовања (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 (састанци се обично одржавају једном месечно, а по потреби и чешће у 

циљу што ефикасније реализације истраживања); трошкове службених путовања у 

иностранство (на састанке у организацији Статистичке Комисије УН, Економске 

комисије за Европу, ILO, World bank, OECD, на које се позива директор 

Републичког завода за статистику и остали највиши представници). 

 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 и фотографске опреме, уградне опреме, 

текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност). 

 Средства планирана за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом (економска класификација 482), односе се на трошкове 

везане за регистрацију аутомобила у дирекцији Завода као и за аутомобиле у 

подручним одељењима. 

 Средства за машине и опрему (економска класификација 512), 

планирана су за замену дотрајалог канцеларијског намештаја и опреме у 

подручним одељењима, првенствено у Нишу, Панчеву, Сремској Митровици, 

Шапцу, Зајечару. 
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 Средства планирана за набавку нематеријалне имовине (економска 

класификација 515), планирана су за брзо и ефикасно превазилажење проблема до 

којих евентуално може доћи у току активности на прелазак на нови јca Host 

централни систем.  

 Републички завод за статистику на основу чл. 14. и 26. Закона о 

статистичким истраживањима, планира остваривање сопствених прихода.  

 Сопствени приходи су планирани за финансирање текућих расхода 

(специјализоване услуге, услуге по уговору, материјал, сталне трошове, трошкове 

путовања, набавка машина и опреме).  

 

 

РАЗДЕО 29 - 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. 

 У оквиру планираних средстава за плате и доприносе за државне 

службенике и намештенике на одређено и неодређено време планирана је исплата и 

накнада хонорарним сарадницима по уговорима о привременим и повременим 

пословима и уговорима о допунском раду (стрелци противградне заштите и 

хонорарни метеоролошки и хидролошки осматрачи). 

  На основу члана 36. Закона о министарствима послови противградне 

заштите Републичког хидрометеоролошког завода пренети су у надлежност 

Министарства унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације. Споразумом о 

преузимању запослених и постављених лица, предмета, опреме, материјално-

техничких средстава и архиве Сектора за сузбијање града Републичког 

хидрометеоролошког завода у Министарство унутрашњих послова (Број МУП-а: 

01-3747/2011-6 од 15. 04. 2011. године и Број РХМЗ: 011-18/11-3 од 18. 04. 2011. 

године), није обухваћено преузимање 3300 хонорарних извршилаца за деловање на 

противградне облаке (стрелци провградне заштите), с обзиром да се очекује да исти 

буду преузети од стране органа јединица локалне самоуправе у складу са новим 

Законом о сузбијању града чији је предлагач Министарство унутрашњих послова. 

С обзиром да наведени Закон о сузбијању града није донет, остаје и даље обавеза 

Републичког хидрометеоролошког завода да у складу са чланом 57. Закона о 

метеоролошкој и хидролошкој делатности, и чланом 3. Закона о одређивању 

максималног броја запослених у републичкој администрацији за 2012. годину 

обезбеди финансирање накнада за стрелце противградне заштите и хоноране 

осматраче на метеоролошким и хидролошким станицама, ангажоване по уговору о 

делу, уговору о привременим и повременим пословима, или другим основама.  

 Средства за сталне трошкове (економска класификација 421), 

планирана су за трошкове; енергетских услуга (потрошња електричне енергије за 

зграду у Београду, 4 метеоролошке опсерваторије, 28 метеоролошких станица, 5 



633 

 

реонских хидролошких станица; комуналних услуга (услуге водовода, 

канализације, накнаде за грађевинско земљиште, дератизације и димничарске 

услуге), услуга комуникација (због размене података и одржавања везе са 

окружењем, Завод користи 210 бројева телефона месне, међумесне и међународне 

аналогне и аналогно-дигиталне водове, стални приступ интернету како би Завод 

као национална служба, чланица СMO путем интернета пратила све активности 

важне за њен рад, размењивала податке, достављала извештаје и сл, услуга платног 

промета и осигурања имовине и лица.  

 Средства за дотације међународним организацијама (економска 

класификација 462), намењена су за финансијске обавезе по основу контрибуција 

према међународним организацијама, телима и по протоколима у којима Завод 

остварује међународно правни субјективитет Републике Србије.  

 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 WEBSERVER), 

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 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 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. 

 Средства за специјализоване услуге (економска класификација 424), 

планирана су за медицинске услуге (пре почетка противградне сезоне обавезан је 

предходни здравствени преглед за 3300 стрелаца и преглед за 17 стално запослених 
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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 трошкове путовања (економска класификација 422), 

планирана су за путовања у земљи (због природе посла у заводу су запослени често 

на терену ради метеоролошких, хидролошких и хидрометеоролошких мерења).   

 Средства за порезе,обавезне таксе и казне (економска класификација 

482), односе се на трошкове везане за регистрацију возила и 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 пројекате 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 теренског 

робусног гуменог чамца, лаке приколице за транспорт и два ванбродска 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); 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). 
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РАЗДЕО 30 - РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

 

 Републички геодетски завод је посебна организација образована 

Законом о министарствима са делокругом рада дефинисаним Законом о државном 

премеру и катастру. Поред делокруга рада који проистичу из основног закона 

Закона о државном премеру и катастру, Републички геодетски завод има велике 

надлежности које проистичу из других  закона. 

 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. 

 Поред наведеног, Републички геодетски завод обавља и 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. 

 У 2012. години финансираће се следеће активности и програми: 

- Катастар непокретности 

- Основни геодетски радови 

- Топографско – картографска делатност 

- Национална инфраструктура геопросторних података (НИГП) 

- Непрекидно праћење промена геомагнетског, геоелектричног и 

електромагнетског поља на опсерваторијама у Гроцкој 

 - Геомагнетски премер, сеизмомагнетска и тектономагнетска испитивања и 

палеомагнетска испитивања 

 Из средстава буџета планирано је финансирање дела трошкова зарада 

на економским класификацијама 411 - Плате и додаци запослених и 412 -

Доприноси на терет послодавца.  
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 Остали трошкови финансирају се из извора 04 - Сопствени приходи 

буџетских корисника.  

 Правни основ за стицање и расподелу сопствених прихода 

Републичког геодетског завода дефинисан је чланом 174. Закона о државном 

премеру и катастру којим је прописана накнада за коришћење геодетско-

катастарских података и пружања услуга Завода.   

 Из сопствених прихода планирано је финансирање расхода за 

запослене, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, 

специјализованих услуга, текућих поправки и одржавања, материјала, пореза и 

такси, издатака за зграде и грађевинске објекте и опрему.  

 Планирани износи на економским класификацијама класе 5 односе се 

на трошкове изградње пословних објеката и капиталног одржавања, набавку 

административне опреме, набавку осталих некретнина и набавку лиценцираних 

софтвера.  

 Велики број Служби за катастар непокретности основну делатност 

обавља у просторијама које дужи низ година нису адекватно одржаване. У 

претходним годинама започети су радови на изградњи пословних просторија у 

Центрима и Службама за катастар непокретности. У 2012. години неопходно је 

започете адаптације објеката привести намени, као и реновирање пријемних 

канцеларија. 

 За успешно пословање и рад Републичког геодетског завода са свим 

дислоцираним центрима и службама неопходна је набавка геодетске опреме (ГПС 

перманентне станице са пратећим уређајима, плотери, скенери, дигитајзери, 

штампачи и рачунари новије генерације, као и развијање инфраструктуре за 

умрежавање рачунара за брз и ефикасан проток информација). 

 Израда премера и катастра непокретности, као капиталног пројекта 

Републичког геодетског завода, подразумева лизинг осталих некретнина и 

специфичне  геодетске опреме, превозних средстава, посебно теренских возила. 

 За потребе израде: националне базе геопросторних података 

Републике Србије као и за израду и одржавање  катастра непокретности као нове 

својинске евиденције о свим непокретностима и правима над њима, где катастарски 

операт представља базу података о непокретностима коју треба објединити са 

евиденцијама које постоје у земљишним књигама, дигиталног геодетског плана, 

дигиталног ортофото плана, евиденције адресног регистра и остало,  неопходно је 

имати и адекватну софтверску подршку. 

 

   

РАЗДЕО 31 - РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 

 

 Републички сеизмолошки завод је посебна организација која обавља 

послове од интереса за Републику. Програм рада и финансирање регулисано је 

Законом о Републичком сеизмолошком заводу. 

 Према Закону о Републичком сеизмолошком заводу, у Заводу се 

обављају послови који се односе на: систематско регистровање, прикупљање, 

анализирање и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава (природни и 

индуковани земљотреси, експлозије и горски удари), прогнозирање њиховог 
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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. 

 Основни циљ рада стручних служби  је да својим редовним стручним 

активностима обезбеде извештавање о јачини и месту догађања земљотреса као и 

процењеним и утврђеним ефектима на људе и објекте, у циљу обезбеђивања базних 

података за дефинисање организованог одговора на елементарну непогоду 

надлежних органа и извештавање јавности. 

 Други значајан сегмент рада је израда сеизмолошких карата које 

представљају законску основу за просторно планирање и противтрусну градњу 

објеката. Истраживачке активности су усмерене ка усвајању и изналажењу нових 

метода и модела за дефинисање параметара сеизмичности у функцији 

осавремењавања сеизмолошких карата. 

 Трећи сегмент рада Завода је сарадња са другим органима државне 

управе на образовању запослених у Цивилној заштити и грађана о феномену 

земљотреса и спровођењу мера личне заштите. 

 Основни предуслов за успешну реализацију свих сегмената рада 

Завода је поуздано лоцирање земљотреса, које је у директној зависности од броја 

сеизмолошких станица у националној сеизмолошкој мрежи, квалитета на њима 

инсталиране опреме и начина преноса података у централну сеизмолошку станицу.  

 У структури текућих расхода најзначајнији су расходи за запослене, 

енергетске услуге и услуге комуникуникација.  

  Расходи за запослене обухватају плате и додатке запослених, 

доприносе на терет послодавца, накнаде за превоз запослених, накнаде за 

отпремнине.  

 Услуге комуникација (економска класификација 421) су значајна 

ставка јер се пренос података са локалних сеизмолошких станица у централну 

станицу у Београду врши фиксном и мобилном телефонијом и преко сателита. 

Комуникациjске везе су основни предуслов брзог преноса података и аутоматског 

лоцирања земљотреса и зато је неопходно задржати достигнути број станица са 

сателитском и повећати број станица са интернет везом. Трошкови фиксног 

телефона обухватају и пренос података са сеизмолошке станице у Босилграду и 

телефонске трошкове за седиште у Београду и станицу на Дивчибарама. Мобилним 

телефоном се преносе подаци само по потреби због високе цене а мале брзине 
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преноса података. Мобилни телефони се користе и за међусобну пословну 

комуникацију. АДСЛ Интернетом преносе се подаци из Свилајнца и Бољевца, а 

резервни интернет линк за Дивчибаре је бежични, за ове конекције трошкови су 

приказани у трошковима фиксне телефоније. За пренос интернетом података са 

Фрушке Горе користе се ресурси Хидрометеоролошког завода Србије. Одржавање 

постигнутог нивоа захтева финансијска средства за покривање трошкова 

комуникације, одржавање и замену опреме и увођење нових комуникационих 

линија на станицама за јаке земљотресе које су тренутно изван система 

континуалног преноса података. 

 Трошкови за енергетске услуге (економска класификација 421) 

планирани су за: трошкове за електричну енергију у Београду и на Дивчибарама; 

набавку дрва која се користе за додатно загревање због уштеде електричне енергије 

на Дивчибарама; трошкове централног грејања у Београду. 

 Комуналне услуге (економска класификација 421) обухватају: 

трошкове обезбеђења објекта, услуге чишћења Завода, трошкове градске чистоће, 

воде и накнаде за грађевинско земљиште. 

 Проширење сеизмолошке мреже одвија се инсталирањем нових и 

унапређењем опремљености постојећих сеизмолошких станица. Тренутно 

Национална сеизмолошка мрежа има 19 сеизмолошких станица и још 15 мерних 

места на којима су само акцелерографи, што чини укупно 34 мерних места 

распоређених од Банатског Двора на северу до Врања на југу, Кладова на истоку и 

Бајине Баште на западу. Разуђена сеизмолошка мрежа по читавој територији 

Републике захтева средства за финансирање трошкова обилазака (службена возила, 

гориво, путарина, дневнице)  и одржавања инсталиране опреме (резервни делови и 

услуге за одржавање и сеизмолошке опреме и аутомобила). За наведене трошкове 

обилазака и одржавања опреме планирана су средства на економским 

класификацијама 422 - Трошкови путовања, 425 - Текуће поправке и одржавање 

опреме и 426 - Трошкови материјала. 

 Део трошкова Републичког сеизмолошког завода финансираће се из 

сопствених прихода.  

 Правни основ за стицање и расподелу сопствених прихода 

Републичког сеизмолошког завода дефинисан је чланом 3. Закона о Републичком 

сеизмолошком заводу, којим је прописано да завод може, у оквиру утврђених 

послова, пружати услуге предузећима и другим организацијама, уз одговарајућу 

накнаду.  

 На основу наведеног члана закона, Завод осматра индуковану 

сеизмичност на брани Ђердап I, Барје, Бајина Башта и Завој. Такође, пружа услуге 

израде студија о сеизмичкој микрореонизацији за капиталне објекте и врши мерења 

вибрација и експертизу утицаја вибрација на објекте и на тај начин остварује 

сопствене приходе.  

 Из сопствених прихода финансираће се издаци за набавку опреме, 

услуге комуникација, комуналне услуге, трошкови путовања, услуге по уговору, 

специјализоване услуге, трошкови отпремнина и помоћи запосленима. 
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РАЗДЕО 32 - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ  

                        СРБИЈЕ 

  

 Рад Републичке дирекције за имовину Републике Србије обухвата 

послове који проистичу из делокруга Дирекције утврђеног 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); 

распоређивање 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. 

 Законом о јавној својини прописано је да Дирекција, између осталог, 

обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на прибављање, 

отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у јавној својини 

Републике Србије. Законом о враћању одузете имовине и обештећењу је прописано 

да ће Дирекција пријаве са пратећом документацијом које су јој поднете на основу 

Закона о пријављивању и евидентирању одузете имовине, доставити подносиоцима 

пријава препорученом пошиљком на адресу наведену у пријави. Законом о продаји 

одређених непокретности у државној својини ради измирења дуга Републике по 

основу девизне штедње грађана и зајма за привредни развој у Републици Србији, 

прописана је надлежност Дирекције за обављање свих стручних послова у вези са 

продајом непокретности у државној својини према одредбама тог закона, као и на 

закључивање уговора о купопродаји непокретности у складу са поменутим 

законом. Законом о промету непокретности је прописано да Дирекција обавља 

послове у поступку одређивања начина коришћења непокретности стечених у 

државну својину једностраном изјавом власника непокретности о одрицању права 

својине на непокретности у корист Републике Србије, као и покретања поступка за 

укњижбу наведених непокретности.Законом о хипотеци прописана је надлежност 

Дирекције да као средство обезбеђења, у случају неизвршења обавеза насталих 

закључењем уговора, у надлежни регистар непокретности има уписати хипотеку у 

корист Републике Србије. Законом о наслеђивању, Република Србија се под 

условима прописаним овим законом појављује као наследник непокретне имовине 

која нема других законских наследника. Дирекција је надлежна и да припрема 

предлоге аката за Владу у поступку начина коришћења овако стечених 

непокретности и покреће поступак за њихову укњижбу. Законом о буџетском 

систему, утврђено је да Дирекција припрема и доставља извештаје о структури и 

вредности имовине корисника средстава у својини Републике Србије, ради 

састављања завршног рачуна буџета Републике Србије за претходну годину. 

Законом о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да 

Дирекција по правоснажним решењима Пореске управе, непокретне и покретне 
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ствари пренете у својину Републике Србије преузима у државину и њима 

располаже у складу са Законом и Уредбом о поступању са одређеним стварима у 

државној својини. Законом о стечају, прописано је да имовина стечајног дужника 

прелази у својину Републике Србије, а Дирекција у складу са законом којим се 

уређује управљање и располагање средствима у својини Републике Србије и 

Уредбом о поступању са одређеним стварима у државној својини располаже и 

управља имовином стечајног дужника, односно привредних субјеката. Законом о 

планирању и изградњи прописано је да отуђење или давање у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини чији је власник Република Србија, ради изградње, 

спроводи Дирекција у сладу са Законом и Уредбом о условима, начину и поступку 

отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике 

Србије, односно аутономне покрајине.  

 Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и 

запослених лица код корисника средстава у државној својини утврђена је 

надлежност Дирекције за закључивање уговора о располагању непокретностима у 

државној својини, и у вези са тим уговора о купопродаји станова, о размени 

непокретности и стицању сусвојине на стану у државној својини. Уредбом о 

решавању стамбених потреба куповином станова изграђених средствима за 

реализацију Националног инвестиционог плана прописано је да је Дирекција 

надлежна за закључивање уговора о куповини станова. Уредбом о коришћењу, 

одржавању и управљању непокретностима за потребе дипломатско-конзуларних 

представништава Републике Србије одређено је да се инвестиционо одржавање 

одређених стамбених и пословних објеката и других непокретности врши у оквиру 

средстава обезбеђених за те намене финансијским планом Републичке дирекције за 

имовину Републике Србије, као и да Дирекција врши контролу организације и 

обављања инвестиционог одржавања пословних и стамбених објеката за потребе 

дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, за које су 

обезбеђена средства за те намене финансијским планом Дирекције. 

 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 - 

Стални трошкови којом су планирана средства за услуге комуникације, која се 

односе на трошкове телефонских услуга, мобилне телефоније, поштанских услуга и 

др., као и за трошкове осигурања возила прибављених за потребе Дирекције, 

осигурања запослених у случају несреће на раду и здравственог осигурања 

запослених.  

На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, планирана су 

средства  за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и 

усавршавања запослених, стручне услуге, услуге за угоститељство и 

репрезентацију, као и остале опште услуге. 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије закључила је 

уговор са Републичким геодетским заводом који омогућава приступ подацима 

катастра непокретности путем интернет апликације. На име наведене услуге, 

Дирекција је у обавези да у складу са тарифним бројем 10. Уредбе о висини 

накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга РГЗ-а 

изврши плаћање накнаде месечно по испостављеним фактурама. 
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 У току рада у овим апликацијама јавља се потреба за одржавањем и 

пружањем информатичке подршке овим софтверским пакетима, што подразумева 

планирање средстава у 2012. и  наредним годинама.  

Такође, ради омогућавања праћења прописа уз њихово дневно 

ажурирање, у 2011. години Дирекција је обезбедила 50 лиценци за софтвер који 

омогућава праћење прописа on-line, а које лиценце ће бити обновљене у 2012. 

години. У оквиру стручних услуга, планирана су средства за одржавање CISCO 

мрежне опреме и обнову претплате CISCO безбедносних функционалности. 

Законом о безбедности и здрављу на раду утврђена је обавеза израде 

Акта о процени ризика у области безбедности и здравља на раду и у складу са тим 

је закључен Уговор са Електротехничким факултетом у Београду. 

Закључком Владе, Дирекцији су опредељене нове пословне 

просторије у делу објекта које користи Министарство спољних послова у Београду, 

и у складу са истим су на овој економској класификацији планирана средства за 

извршење процене ризика безбедности и здравља на раду. 

Расходима за угоститељске услуге планирани су трошкови 

угоститељских услуга обављених у просторијама државних органа и организација, 

док се расходима за репрезентацију планирају трошкови приликом пословних 

састанака, обележавања јубилеја, закључивање уговора. 

 Када су у питању остале опште услуге, између осталог, Дирекција је 

закључила Уговор о купопродаји воде са предузећем “Књаз Милош“ а.д. Београд, о 

континуираној испоруци воде AQUA UNA и коришћењу апарата за воду у 

просторијама Дирекције.  

 Средства на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге 

планирају се у циљу адекватне здравствене заштите запослених (систематски 

прегледи) у складу са закљученим Уговором о заснивању претплатничког односа у 

пружању дијагностичких услуга за запослене који је дирекција закључила са 

Заводом за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“. 

На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање, 

планирана су средства за потребе одржавања биротехничке и административне 

опреме у 2012. години. 

 На економској класификацији 426 - Материјал, планирана су 

средства за набавку канцеларијског материјала, стручних публикација, литературе, 

часописа, дневне штампе, материјала за саобраћај, материјала за посебне намене и 

сл. Дирекција је претплаћена на стручну литературу и то: Службени гласник 

Републике Србије, Службени лист града Београда, Привредни саветник, Цекос, 

дневна штампа и др. У оквиру ове економске класификације су такође планирана 

средства за трошкове горива службених возила за редовну употребу у току рада, за 

потребе доласка и одласка са посла лица којима је одобрено коришћење службених 

возила са возачем, као и за потребе службених путовања запослених у Дирекцији. 

 На економској класификацији 512 - Машине и опрема планирана су 

средства за набавку административне опреме (рачунари, штампачи и фотокопир 

апарат) за нове државне службенике. 

 Планирана средства на економској класификацији 515 - 

Нематеријална имовина, потребна су за обезбеђење софтверске подршке и израду 

софтверског решења у циљу стварања услова за извршавање послова из делокруга 
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новог Сектора за управљање и располагање имовином у државној својини стеченој 

по сили закона, као и Одељења за располагање грађевинским земљиштем у оквиру 

Сектора за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање 

грађевинским земљиштем. 

 Закључком Владе РС 05 број 28-689/2005-2 од 22. децембра 2005. 

године и 05 број 28-689/2005-5 од 03. марта 2006. године, Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије поверено је привремено управљање и коришћење 

Граничног прелаза “Хоргош“, са припадајућим земљиштем, објектима и 

инфраструктуром.  

Овлашћења која је Дирекција добила поменутим Закључком Владе, у 

смислу управљања ГП „Хоргош“, а које је у функцији несметаног рада граничног 

прелаза, подразумева, између осталог, организовање послова одржавања и 

осигурања овог прелаза, из којих разлога је Дирекција закључила уговоре са 

надлежним предузећима за пружање потребних услуга на граничном прелазу, и то:  

- ЈП „Електровојводина“ Нови Сад - Електродистибуција Суботица за 

услуге испоруке електричне енергије на ГП Хоргош, 

 - Потиски водоводи д.о.о, Хоргош, за услугу водоснабдевања, 

одвођења и пречишћавања отпадних вода, 

- ЈП „Србијагас“ Нови Сад, за испоруку природног гаса, 

- „Дунав осигурање“ Београд, за услуге осигурања објеката и опреме 

на граничном прелазу. 

         Поред наведених уговора Дирекција је закључила и уговор са ЈП 

„Комуналац” Кањижа о пружању услуга одржавања хигијене у складу са 

санитарним прописима, одржавања зелених површина и услуга текућег одржавања 

којима се обезбеђује употребљивост и исправност инсталација и опреме на ГП 

Хоргош.  

Трошкови енергетских услуга и услуга водовода и канализације се 

рефундирају на месечном нивоу од стране закупаца који простор на ГП „Хоргош“ 

користе у комерцијалне сврхе, као и државних органа којима је простор додељен за 

вршење послова из њихове надлежности. Услуге одржавања хигијене нису предмет 

уговора закљученим са корисницима пословног простора на наведеном граничном 

прелазу и исте се не рефундирају. Обзиром да је у претходном периоду често 

долазило до кашњења у рефундирању средстава од стране закупаца и осталих 

корисника, а како су обавезе према јавним предузећима преузете уговорима о 

пружању комуналних и других услуга везане за рокове плаћања, Дирекција је у 

обавези да обезбеди одговарајућа средстава за њихово благовремено извршење и 

тиме спречи могућност евентуалне обуставе вршења услуга од стране поверилаца.  

Поред расхода који се односе на ГП „Хоргош“, дирекција редовно 

измирује и обавезе везане за непокретности којима управља и то 32 стана и 18 

пословних простора. 

 Ради осигурања грађевинских објеката и опреме на граничном 

прелазу у 2011. години, спроведен је поступак јавне набавке и извршен избор 

најповољнијег понуђача са којим је  закључен уговор о осигурању имовине, чији је 

предмет осигурање грађевинских објеката и опреме на граничном прелазу, према 

условима за осигурање од пожара и неких других опасности и према условима 
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осигурање за машине од лома и неких других опасности. Висина премије за 2011. 

годину износила је 687.000,00 динара.  

 На економској класификацији 422 - Трошкови путовања, планирана 

су средства за службена путовања запослених ради контроле коришћења и 

располагања непокретностима у својини Републике Србије, као и ради давања 

стручних мишљења и обавештења корисницима средстава у државној својини, по 

потреби и на позив истих, а у вези примене одредаба прописа о располагању, 

коришћењу и управљању тим средствима. С тим у вези, предвиђају се службена 

путовања и ради предузимања потребних мера везаних за  несметан рад граничног 

прелаза Хоргош, у циљу отклањања недостатака и контроле функционисања 

прелаза. 

 Поред изнетог, поступање у складу са одредбама Закона о промету 

непокретности, у делу који се односи на оверу потписа уговарача по уговорима о 

промету непокретности, по ком је прописана надлежност основних судова на чијој 

се територији непокретност налази, изискује такође планирање наведених 

трошкова путовања. 

 Поред планираних расхода за трошкове службених путовања у 

земљи, такође су планирани трошкови службених путовања у иностранство у чијем 

се планирању пошло од улоге Дирекције у процесима који се односе на питање 

сукцесије, као и активног учешћа Дирекције у поступцима ревитализације објеката 

у својини Републике Србије, који се користе за потребе дипломатско-конзуларних 

представништава у иностранству. У овом моменту, а на основу Уредбе о 

коришћењу, одржавању и управљању непокретностима за потребе дипломатско-

конзуларних представништава Републике Србије и Закључка Владе 05 број: 361-

4760/2010-1 од 02. јула 2010. године и Закључком Владе 05 број: 361-3380/2011 од 

05.маја 2011. године, Дирекцији су у сарадњи са Министарством спољних послова 

Републике Србије поверени послови санирања објеката који се користе за потребе 

дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и то финансирања 

улагања у шест објеката на различитим дестинацијама (Брисел, Париз, Тунис, 

Милано, Праг, Вашингтон). 

 Средства у оквиру економске класификације 423 – Услуге по уговору 

планирана су за потребе оглашавања прибављања, отуђења и давања у закуп 

непокретности у својини Републике Србије, које нису обухваћене Мастер планом и 

са тим у вези оглашавање у домаћем и страном јавном гласилу продаје 

непокретности, односно објекта Републике Србије у Словенији – Блед као и 16 

војних комплекса. 

Такође се средства планирају за трошкове услуга 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.  

 Средствима са економске класификације 424 - Специјализоване 

услуге планирају се издаци за услуге одржавања природних површина, услуге 
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очувања животне средине и остале специјализоване услуге за потребе ГП 

„Хоргош“. С тим у вези, предмет закљученог уговора са Јавним предузећем 

“Комуналац” Кањижа, је и пружање услуга одржавања зелених површина у летњем 

периоду и платоа у зимском периоду. Месечна вредност услуга одржавања 

површина у 2011. години износи 178.000 динара, што је годишње око 2.150.000 

динара.  

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање, 

планирана су средства за услуге одржавања електро инсталација, одржавање 

грејања и гасних инсталација, столарско-молерско-браварске радове, одржавање 

ПП апарата и др., као и друге текуће поправке. 

 Такође су средства са ове економске класификације планирана за 

набавку бехатон коцки и реконструкцију платоа на граничном прелазу који су 

поверени ЈП „Комуналац“ Кањижа, као и средства за одржавање и редовно 

сервисирање опреме уграђене на граничном прелазу „Хоргош“.  

 На економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по 

решењу судова, планирана су средства на име казни и пенала по решењу судова у 

току вођења поступака које се воде против Републике Србије-Републичке 

дирекције за имовину Републике Србије, ради намирења дуга. 

 Средства планирана на економској класификацији 511 – Зграде и 

грађевински објекти планирана су за одржавање непокретности (инвестиционо, 

текуће и хигијенско-санитарно одржавање, мере противпожарне заштите и 

физичко-техничко обезбеђење). Планирана су и средства за реконструкцију објекта 

у својини Републике Србије, у Београду, у ул. Ужичка 15. 

 Осим буџетских средстава Републичка дирекција за имовину 

Републике Србије остварује средства из других извора уплатом по основу давања у 

закуп станова, пословних простора, гаража, откупа станова и повраћаја стамбених 

зајмова, 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. 

 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 одређен 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.  
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 У погледу ствари које је Република Србија стекла по сили закона, а 

које се Дирекцији предају у државину, Пореска управа је сачинила Нацрт уговора о 

уређењу међусобних односа са Дирекцијом поводом трошкова насталих 

складиштењем покретних ствари за рачун Дирекције и којим је констатовано да 

Дирекција сноси део трошкова електричне енергије, закупа складишног простора, 

обезбеђења, комуналних и др. сталних трошкова насталим коришћењем 

магацинског и др. простора. Планирана средства су у складу са наведеним за 

услуге вештачења за процену вредности отуђења ствари стечених по сили закона. 

Дирекција се обратила Светској банци (Институционалном развојном 

фонду - IDF) захтевом да помогне у изградњи капацитета Дирекције и да пружи 

техничку помоћ у креирању Регистра основних средстава у Републици Србији. С 

тим у вези Светска банка је изразила спремност да прихвати донирање Дирекције у 

износу од 300.000 USD. У току 2011. године, започета је реализација наведеног 

пројекта, с тим што ће се његова реализација наставити и у току 2012. године. У 

оквиру наведене донације Светске банке за финансирање Пројекта „Регистар 

основних средстава у Србији“, којим се обезбеђују средства за финансирање у 

укупном износу од 300.000 USD, планом утрошка средстава предвиђено је да се 

70% ових средстава користи за ангажовање консултаната, како домаћих, тако и 

страних, а 30% ових средстава планирано је за финансирање трошкова службених 

путовања у иностранство.  
 
 

РАЗДЕО 33 - ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ  

 

 Делокруг Центра одређен је Законом о министарствимa и обавља 

стручне послове у области хуманитарног разминирања који се односе на: 

усклађивање разминирања у Републици Србији; припрему прописа из области 

разминирања; прикупљање, обрађивање и чување података и вођење евиденције о 

површинама које су загађене минама и другим неексплодираним убојитим 

средствима, о разминираним површинама, о настрадалим од мина и других 

неексплодираних убојитих средстава и остале послове везане за идентификацију и 

уништавање убојитих средстава.  

 У оквиру средстава за текуће издатке, највећи део средстава односи 

се на функцију праћења остваривања пројеката Центра. Средства се, пре свега, 

опредељују на економској класификацији 421 - Стални трошкови (каско осигурање 

за случај повреде или смрти радника који прате остваривање пројеката и планова за 

разминирање); 422 - Трошкови путовања (трошкови службених путовања, који су 

везани за извиђање минске ситуације, одређивање граница локација које су 

загађене неексплодираним убојитим средствима); 426 - Материјал (материјал за 

саобраћај - гориво). 

 

 

РАЗДЕО 34 - ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

 

 Завод за интелектуалну својину, као посебна организација, основана 

је за  обављање стручних послова и послова државне управе који се односе на: 

патент и мали патент, жиг, дизајн, ознаку географског порекла, топографију 
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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 за 

науку и технолошки развој.  

 Завод за интелектуалну својину, финансира већину својих текућих 

расхода, као и расхода за основна средства из сопствених прихода.  

 Основ за планирање сопствених прихода садржан је у Споразуму 

између Савезне Републике Југославије и Европске патентне организације о 

сарадњи у области патената (Споразум о сарадњи и проширењу), са Анексом 

("Службени лист СЦГ" - Међународни уговори, бр. 14/2004). Чланом 6. наведеног 

Споразума регулисана су финансијска питања и то на следећи начин: 

 „(1) Такса за проширење је 102 евра за сваки захтев за проширење и 

прикупља је ЕПО. 76,5 евра од таксе за проширење припада Заводу и трансферише 

се на посебан банкарски рачун Завода, у складу са намером Савезне Републике 

Југославије да се та такса користи за унапређење рада Завода и јачање 

индустријске својине у Савезној Републици Југославији, укључујући подршку за 

патентирање проналазака у иностранству. ЕПО задржава 25,5 евра од таксе за 

проширење, да би покрио трошкове проузроковане извршавањем послова који су у 

вези са системом проширења. 

 (2) Износ таксе за проширење и део те таксе који задржава ЕПО могу 

бити измењени споразумом између председника ЕПО-а и директора Завода.“ 

 1. октобра 2010. године Република Србија је  постала чланица 

Европске патентне организације и то ће имати утицаја на прилив средстава по 

основу споразума о сарадњи и проширењу, тј. остваривање сопствених прихода, 

који ће у наредним годинама бити све мањи. У складу са тим, у наредним годинама 

средства за финансирање делатности обезбеђиваће се средствима из буџета 

Републике Србије. 

 У структури текућих расхода који се финансирају из сопствених 

прихода најзначајнији су издаци за услуге по уговору (административне услуге, 

компјутерске услуге, стручне и друге услуге), материјал (административни 

материјал, материјали за образовање и усавршавање запослених), сталне трошкове, 

трошкове службених путовања у земљи  и иностранству као и издаци за текуће 

поправке и одржавање. 

 

 

РАЗДЕО 35 - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 

 

 Дирекција за водне путеве образована је на основу члана 282. Закона о 

пловидби и лукама на унутрашњим водама.  

 Дирекција за водне путеве је посебна организација, у чијој 

надлежности је обављање стручних послова државне управе који се односе на 

међународне и међудржавне водне путеве и то: техничко одржавање и развој 
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међународних и међудржавних водних путева и објеката безбедности пловидбе на 

њима, праћење, анализу и обавештавање о стању пловности водних путева; израду 

техничке документације из области водних путева, успостављање, одржавање и 

развој Речних информационих сервиса (РИС); одржавање и обележавање 

зимовника отворених за зимовање страних и домаћих бродова и сидришта на 

водним путевима; доноси сигурносне планове којима се обезбеђује минимум мера 

за заштиту објеката безбедности пловидбе и других инфраструктурних објеката 

који чине саставни део међународних водних путева, као и лице одговорно за 

сигурност и друге послове одређене законом.  

 У својој надлежности Дирекција за водне путеве има пловне путеве 

на: 588 км реке Дунав, 211 км реке Саве, 164 км реке Тисе. Активности Дирекције су 

усмерене на униформисано обележавање пловних река, јединствено по систему, 

облику и функцији; унапређење безбедности на уским грлима на пловном путу и 

битно побољшање информисаности и начина обавештавања свих учесника у 

пловидби о стању пловног пута, (нпр: Пројекат и радови поновног успостављања 

пловности на реци Сави и постављања нових базних станица за речне 

информационе сервисе на реци Дунав). 

 У структури предложених расхода, поред средстава која се 

опредељују за расходе за запослене, опредељују се средства и за остале издатке и 

то са економске класификације: 421-Стални трошкови, која су намењена за  

плаћање енергетских услуга (у Београду, Апатину, Новом Саду, Костолцу и 

Кладову); комуналних услуга (дератизација, одвожења отпадних вода, и 

грађевинско земљиште); услуге комуникација ( кабловска, интернет, фиксни и 

мобилни телефони, ПТТ услуге) као и закуп имовине и опреме (паркинг гараже и 

закуп просторија за РИС у Новом Саду, Текији, Голом Брду и др.); 

 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422), 

намењена су за дневнице и трошкове службених путовања у земљи ради 

снадбевања пловила и радника по надзорништвима као и за путовања везана за 

редовно текуће одржавање пловила од стране одељења одржавања; трошкове 

путовања у оквиру редовног рада који обухватају смештај радника у оквиру 

службених путовања у земљи; 

 Средства за услуге по уговору (економска класификација 423), 

планирана су за исплату трошкова образовања и усавршавања запослених, издатке 

за стручне испите за руковање опремом и курсеве страних језика. Средства такође 

обухватају обавезне редовне прегледе бродова као и контролне прегледе од стране 

Југорегистра, услуге обезбеђења, одржавања хигијене и чувања РИС опреме. У 

Дирекцији се планира ангажовање 4 радника по Уговору о делу што ће делом бити 

покривено и из сопствених средстава као и  исплата за 6 Уговора о привременим и 

повременим пословима; 

 Средства за текуће поправке и одржавање (економска класификација 

425), односе се највећим делом на поправке и одржавање зграда и пловних 

објеката, остале поправке - редовни прегледи пловила, извлачење објеката на суво, 

текуће поправке и одржавање опреме - УПС-ева, електронске и уградне опреме и 

редовни сервиси аутомобила (8 аутомобила и 2 виљушкара); 

 У оквиру економске класификације 426-Материјал, планирано је 

највише средстава и то: за набавку ХТЗ опреме за теренске раднике и 
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канцеларијског материјала; материјала за посебне намене (набавка потрошног 

материјала по нормативима за пловила и одржавање зграде, електро материјал, 

рефлектујућа фолија, електроде, брусно камење, боје и лакове, акумулатори за 

пловила, филтери уља, челични и алуминијумски материјал, резервне делови за 

пловила, појасеви за спасавање на пловилима, сигурносни завртњи за соларне 

лампе, бетонска сидра, ПП апарати, км. ознаке, стубови, хидраулична црева и 

остали потрошни материјал), као и набавка материјала за саобраћај (набавка дизел 

горива за пловне објекте где планирана годишња количина износи 200.000 литара 

дизела D2 за пловила), што ће делом бити покривено и из сопствених средстава; 

  Средства за машине и опрему (економска класификација 512), 

намењена су за набавку соларних навигационих лампи „Carmanah“. Предвиђена је 

набавка 100 ком лампи из буџетских средстава ради замене лампи којима је истекао 

очекивани радни век од 5 година. Прва количина лампи набављена је 2004. године 

од када је сваке наредне године у просеку набављано око 100 нових лампи које су у 

процесу модернизације фазно имплементиране по секторима на унутрашњим 

пловним путевима река Дунав и Тиса.  

 Осим буџетских средстава, Дирекција за водне путеве остварује 

средства из сопствених прихода по основу накнада за израду пројектне 

документације, обележавање препрека и објеката на водном путу, накнада за 

извођење хидротехничких снимања и радова на водним путевима које користи за 

текуће издатке и основна средства, као и средства из донација од међународних 

организација. 

            

 

РАЗДЕО 36 - ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  

 

 Завод за социјално осигурање образован је Законом о 

министарствима, са задацима да обавља стручне послове и послове државне управе 

који се односе на: примену међународних уговора о социјалном осигурању; израду 

административних уговора 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 тршкова здравствене заштите и друге послове одређене 

законом. 

Завод представља орган за везу Републике Србије са надлежним 

органима 27 држава са којима наша земља има закључене споразуме о социјалном 

осигурању, у свим питањима везаним за спровођење тих споразума (пензијско и 

инвалидско осигурање; здравствено осигурање, здравствена заштита и 

материнство; осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести; 

осигурање за случај незапослености и додатак за децу).  

Завод има активну улогу и 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 придруживања Републике Србије у ЕУ.   

Завод за социјално осигурање учествује у решавању о конкретним 

питањима и проблемима која се појављују у примени закључених конвенција о 
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социјалном осигурању, као што су питања остваривања и коришћења права на 

пензију корисника који су стаж осигурања навршили на територији две или више 

држава, затим код остваривања права на здравствену заштиту за време 

привременог боравка наших држављана у иностранству, односно боравка страних 

држављана на територији наше земље, као и остваривања права за време 

привремене незапослености током боравка на територији друге државе. 

 Завод је члан Међународног удружења социјалне сигурности, а 

сарађује и са другим међународним организацијама и удружењима која се баве 

системима социјалне сигурности. 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови, планирани су 

издаци за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, услуге поште 

и доставе и трошкове осигурања. 

На економској класификацији 422 - Трошкови путовања, планиран је 

наставак активности и преговора за закључивање споразума о социјалном 

осигурању између Србије и других земаља са којима су већ започети преговори, 

или се током 2012. године планира њихов почетак, и то: Квебек, Руска Федерација,  

Белорусија и Аустралија. Поред тога, планира се и наставак редовних активности, 

контаката и састанака са земљама са којима су закључени споразуми о социјалном 

осигурању, посебно са носиоцима социјалног осигурања у бившим југословенским 

републикама (фондови ПИО, фондови здравственог осигурања, заводи за 

незапосленост и др.), као и учешће на међународним конференцијама посвећеним 

питањима социјалне сигурности.  

У оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору, с 

обзиром да је основна делатност Завода на закључивању међународних споразума 

и административних конвенција за њихово спровођење, као и наставак контаката са 

земљама са којима су закључени споразуми као и сарадња са међународним 

организацијама социјалне сигурности, највећи део средстава на овој економској 

класификацији предвиђен је за услуге превођења (приликом одржавања разговора 

са страним делегацијама), као и угоститељске услуге током разговора и боравка 

страних делегација. Средства су планирана и за услуге информисања, штампање 

информативних билтена и брошура о примени међународних уговора, које ће 

информисати стручну и ширу јавност о тумачењу и примени споразума о 

социјалном осигурању). Имајући у виду предвиђен обим активности у наредном 

периоду, планирани су расходи за ангажовање једног извршиоца путем уговора о 

делу. Један део средстава такође је неопходан и за услуге образовања и 

усавршавања запослених у Заводу за социјално осигурање (издаци за стручне 

испите, котизације за семинаре и стручна образовања). 

У оквиру економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање, планирана су средства за текуће поправке и одржавање једног возила 

Завода за социјално осигурање, као и рачунарске опреме. 

У оквиру економске класификације 426 - Материјал, планирана су 

средства за канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање 

запослених. Део средстава односи се и на материјал за саобраћај, односно издатке 

за бензин и остале материјале за превозно средство.  
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У оквиру економске класификације 462 - Текуће донације за 

међународне чланарине, планирана су средства за плаћање годишње чланарине 

Међународном удружењу социјалне сигурности. 

  На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом, планирана су средства за регистрацију 

возила.  

У оквиру економске класификације 512 - Машине и опрема, 

планирана средства су потребна за набавку рачунарске и комуникационе опреме, 

као и канцеларијског намештаја. 

 Завод за социјално осигурање образован је Законом о 

министарствима, са задацима да обавља стручне послове и послове државне управе 

који се односе на: примену међународних уговора о социјалном осигурању; израду 

административних уговора 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. 

Завод представља орган за везу Републике Србије са надлежним 

органима 27 држава са којима наша земља има закључене споразуме о социјалном 

осигурању, у свим питањима везаним за спровођење тих споразума (пензијско и 

инвалидско осигурање; здравствено осигурање, здравствена заштита и 

материнство; осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести; 

осигурање за случај незапослености и додатак за децу).  

Завод има активну улогу и 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 придруживања Републике Србије у ЕУ.   

Завод за социјално осигурање учествује у решавању о конкретним 

питањима и проблемима која се појављују у примени закључених конвенција о 

социјалном осигурању, као што су питања остваривања и коришћења права на 

пензију корисника који су стаж осигурања навршили на територији две или више 

држава, затим код остваривања права на здравствену заштиту за време 

привременог боравка наших држављана у иностранству, односно боравка страних 

држављана на територији наше земље, као и остваривања права за време 

привремене незапослености током боравка на територији друге државе. 

 Завод је члан Међународног удружења социјалне сигурности, а 

сарађује и са другим међународним организацијама и удружењима која се баве 

системима социјалне сигурности. 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови, планирани су 

издаци за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, услуге поште 

и доставе и трошкове осигурања. 

На економској класификацији 422 - Трошкови путовања, планиран је 

наставак активности и преговора за закључивање споразума о социјалном 

осигурању између Србије и других земаља са којима су већ започети преговори, 

или се током 2012. године планира њихов почетак, и то: Квебек, Руска Федерација,  

Белорусија и Аустралија. Поред тога, планира се и наставак редовних активности, 
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контаката и састанака са земљама са којима су закључени споразуми о социјалном 

осигурању, посебно са носиоцима социјалног осигурања у бившим југословенским 

републикама (фондови ПИО, фондови здравственог осигурања, заводи за 

незапосленост и др.), као и учешће на међународним конференцијама посвећеним 

питањима социјалне сигурности.  

У оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору, с 

обзиром да је основна делатност Завода на закључивању међународних споразума 

и административних конвенција за њихово спровођење, као и наставак контаката са 

земљама са којима су закључени споразуми као и сарадња са међународним 

организацијама социјалне сигурности, највећи део средстава на овој економској 

класификацији предвиђен је за услуге превођења (приликом одржавања разговора 

са страним делегацијама), као и угоститељске услуге током разговора и боравка 

страних делегација. Средства су планирана и за услуге информисања, штампање 

информативних билтена и брошура о примени међународних уговора, које ће 

информисати стручну и ширу јавност о тумачењу и примени споразума о 

социјалном осигурању. Имајући у виду предвиђен обим активности у наредном 

периоду, планирани су расходи за ангажовање једног извршиоца путем уговора о 

делу. Један део средстава такође је неопходан и за услуге образовања и 

усавршавања запослених у Заводу за социјално осигурање (издаци за стручне 

испите, котизације за семинаре и стручна образовања). 

У оквиру економске класификације 425 - Текуће поправке и 

одржавање, планирана су средства за текуће поправке и одржавање једног возила 

Завода за социјално осигурање, као и рачунарске опреме. 

У оквиру економске класификације 426 - Материјал, планирана су 

средства за канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање 

запослених. Део средстава односи се и на материјал за саобраћај, односно издатке 

за бензин и остале материјале за превозно средство.  

У оквиру економске класификације 462 - Текуће донације за 

међународне чланарине, планирана су средства за плаћање годишње чланарине 

Међународном удружењу социјалне сигурности. 

  На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом, планирана су средства за регистрацију 

возила.  

У оквиру економске класификације 512 - Машине и опрема, 

планирана средства су потребна за набавку рачунарске и комуникационе опреме, 

као и канцеларијског намештаја. 

 

 

РАЗДЕО 37 - СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКA 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 која 

ради на основу Закона о Српској академији наука и уметности и закона који се 

односе на научноистраживачку делатност у Републици Србији.  
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 Српска академија наука и уметности обавља научноистраживачку 

делатност у области основних и примењених наука и има 165 активна 

научноистраживачка пројекта. У 2012. години планирано је штампање око 40 

наслова из области основних и примењених наука. Планирано је око 40 домаћих и 

међународних научних скупова. У 2012. години планирана је набавка, путем 

међународне размене а делом и куповине, око 12 хиљада примерака књига из 

области науке и културе. Библиотека Академије има библиотечки фонд од преко 

1,4 милиона књига. Библиотечки фонд користе чланови Академије као и други 

научни, културни и просветни радници из земље и иностранства. Академија 

остварује међународну научну и културну сарадњу са преко 30 земаља Европе и 

света. У галеријама Академије планирано је да се 2012. године одржи преко десет 

изложби уметничких дела чланова Академије и других познатих уметника из 

земље и света. Планирано је и око педесет концерата класичне, изворне и духовне 

музике домаћих и иностраних аутора. 

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирани су 

расходи за водовод и канализацију, градску чистоћу и градско грађевинско 

земљиште, издаци за фиксне и мобилне телефоне, трошкови осигурања имовине 

(Академија целокупну имовину осигурава код компаније ”Дунав” Београд) као и 

ПТТ трошкови (поштарина). Годишње се отпреми око 20.000 академијиних 

публикација научним институцијама у земљи и иностранству. Књиге шаљу у 

иностранство због размене стручних публикација са светом, где важи принцип 

”један за један”, односно за сваку академијину публикацију послату у размену 

добија се једна инострана стручна публикација. Ово је један од начина да се свет 

упозна са нашим научним достигнућима а истовремено да се без трошења девизних 

средстава домаћој научној јавности обезбеди неопходна инострана стручна 

литература. 

 На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирани су 

расходи који се односе на услуге превођења, лектуре и коректуре књига које 

штампа Академија, дактилографске и друге административне услуге, компјутерске 

услуге (измене и дораде појединих програма, лиценце за поједине програмске базе 

и слично), услуге конзервације архивске грађе, санирање оштећења старих и ретких 

књига, симултана превођења за време трајања научних скупова, израда уметничких 

фотографија. као и издаци за набавку кафе, минералне воде, пића и сокова за 

потребе клуба САНУ. У овај износ укључени су и издаци за поклоне које 

Академија даје домаћим и иностраним гостима и сарадницима. 

 На економској класификацији 424 – Специјаллизоване услуге 

планирани су расходи за специјализоване услуге неопходне за рад академијиних 

галерија (изложбене галерије у Београду и Новом Саду и Галерија наука и технике 

у Београду). 

 На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање 

планирани су расходи за поправку столарије, електро инсталација, водоводних и 

канализационих инсталација, инсталација грејања и вентилације, молерско 

фарбарске и друге услуге на одржавању пословних просторија у Београду и Новом 

Саду, издаци за поправке лифтова, подстанице грејања и водовода, поправке клима 

комора у галерији Академије, поправке возила, поправке штампарских машина, 

поправке персоналних рачунара и штампача као и друге опреме Академије. 
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 На економској класификацији 426 - Материјал планирани су расходи 

за набавку канцеларијског и другог потрошног материјала. Већи део издатака 

предвиђен је за набавку тонера за ласерске штампаче и копир апарате и набавку 

коверата. Академија има велики број научних скупова и изложби и разгранату 

сарадњу са међународним научним институцијама, што условљава велику 

продукцију писаног материјала и велику потрошњу папира, коверата и другог 

административног материјала (дискете, ЦД-и, налепнице, оловке и др.). Планирани 

издаци односе се и на материјале за одржавање чистоће у пословним просторијама 

Академије. Зграде Академије у Београду имају око 12.000 м2, а зграда Огранка 

САНУ у Новом Саду има 2.361м2 . Зграде Академије имају преко 50 санитарних 

чворова а поседују и велике изложбене просторије и библиотеке.  

 На економској класификацији 472 планирани су издаци за 

академијске награде. Академијске награде исплаћују се у складу са чланом 15. и 

чланом 43. Закона о Српској академији наука и уметности. Члан 15. наведеног 

Закона гласи: „Редовним и дописним члановима Академије припада академијска 

награда као вид друштвеног признања, која се исплаћује месечно. Висина награде 

за редовне чланове Академије утврђује се у износу две и по просечне нето зараде 

по запосленом у Републици Србији остварене у јуну месецу претходне године, а 

према подацима републичког органа управе надлежног за статистику, а висина 

награде за дописне чланове Академије утврђује се у износу двоструке просечне 

нето зараде по запосленом у Републици Србији остварене у јуну месецу претходне 

године, а према подацима републичког органа управе надлежног за статистику“. 

 Осим прихода из буџета, планирани су и следећи извори 

финансирања Академије : 

 1) Сопствени приходи - чине их приходи од закупнина пословних 

просторија Академије и приходи од накнаде режијских трошкова (институти 

САНУ користе пословне просторије Академије без накнаде али плаћају накнаде 

трошкова грејања, електричне енергије, водовода и канализације и накнада за 

грађевинско земљиште).  

 2) Дотације од осталих нивоа власти - чине их приходи од појединих 

министарстава Републике Србије, секретаријата за културу АП Војводина и 

приходи од секретаријата за културу града Београда. Ови приходи су повременог 

карактера и односе се на дотације за поједине научне скупове и изложбе 

Академије. 

 3) Донације од невладиних организација и појединаца - чине их 

приходи појединих правних и физичких лица у земљи, пре свега компанија 

“Дунав” и “Телеком” из Београда, “ДДОР Нови Сад”, “Војвођанска банка” и друга 

правна и физичка лица. Ове донације су повремене и добијају се за неке научне 

скупове или за штампање појединих публикација. 

 4) Примања од продаје нефинансијске имовине - чине их приходи од 

продаје сопствених публикација, појединим физичким (научни радници и 

студенти) и правним лицима (књижаре). 

 Из сопствених прихода Академије финансирају се следећи издаци: на 

економској класификацији 421 – расходи за електричну и топлотну енергију, 

издаци за заштиту имовине, на економској класификацији 422 – расходи за 

службена путовања у земљи чланова Академије и њених радника, службена 
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путовања запослених у земљи, на економској класификацији 423 – услуге јавног 

оглашавања Академије по основу одржавања научних и других скупова, издаци за 

репрезентацију у угоститељским објектима, на економској апропријацији 426 –

расходи за набавку стручних часописа за рад појединих служби, набавку горива и 

мазива за службена возила и на економској класификацији 482 – пореза на додату 

вредност по основу продатих и поклоњених стручних публикација САНУ.  

 

 

РАЗДЕО 38 - УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 На основу члана 98. Закона о јавним набавкама образована је Управа 

за јавне набавке, као посебна организација за обављање стручних послова у 

области јавних набавки ради обезбеђивања услова за економичну, ефикасну и 

транспарентну употребу јавних финансијских средстава за јавне набавке и 

подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних 

набавки. 

 Управа обавља послове који се по члану 99. Закона о јавним 

набавкама односе на: 

1) учешће у припреми прописа у области јавних набавки; 

2) пружање саветодавне помоћи наручиоцима и понуђачима; 

3) праћење поступака јавне набавке; 

4) подношење захтева за заштиту права у случају повреде јавног интереса; 

5) обавештавање органа надлежног за послове ревизије јавних средстава, буџетске 

инспекције и других органа надлежних за покретање прекршајног поступка о 

неправилностима у спровођењу поступака јавних набавки и достављању извештаја 

о јавним набавкама које утврди приликом обављања послова за које је надлежна; 

6) издавање сертификата службеницима за јавне набавке, као и вођење регистра 

службеника за јавне набавке којима су издати сертификати; 

7) објављивање и дистрибуцију одговарајуће стручне литературе; 

8) припремање модела одлука и других аката које наручилац доноси у поступцима 

јавне набавке; 

9) прикупљање информација о јавним набавкама у другим државама; 

10) прикупљање статистичких и других података о спроведеним поступцима, 

закљученим уговорима о јавним набавкама и о ефикасности система јавних 

набавки у целини; 

11) формирање и одржавање Портала јавних набавки ради унапређења опште 

информисаности наручилаца и понуђача; 

12) сарадњу са страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки; 

13) сарадњу са другим државним органима и организацијама, организацијама за 

обавезно социјално осигурање, као и органима територијалне аутономије и локалне 

самоуправе; 

14) друге послове у складу са законом. 

 Предвиђена средства за текуће финансирање односе се на активности 

које Управа за јавне набавке остварује, и то:  

 Стални трошкови на економској класификацији 421 обухватају 

услуге комуникација и трошкове осигурања (фиксни телефони и мобилни телефони 
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лица на положају, осигурање службеног возила у власништву Управе, колективно 

осигурање запослених, обавезе по основу Споразума о коришћењу пословног 

простора у згради Пореске управе, филијала Вождовац, Устаничка 130, Београд, 

накнада за Градско грађевинско земљиште, закуп простора за одржавање испита за 

стицање сертификата за службеника за јавне набавке).  

 Трошкови путовања у земљи и иностранству, приказани на 

економској класификацији 422. 

 Услуге по уговору, економска класификација 423, обухватају 

административне и  компјутерске услуге, услуге  превођења, услуге образовања и 

усавршавања запослених, услуге информисања и остале стручне услуге. 

 Трошкови за специјализоване услуге су на економској класификацији 

424 и односе се на медицинске услуге. Трошкови за текуће поправке и одржавање 

планирани су на економској класификацији 425, и односе се на текуће поправке и 

одржавање службеног возила као и одржавање и поправку зграде у којој по 

Споразуму потписаним са Пореском управом, филијала Вождовац користе као 

пословни простор. 

 На економској класификацији 426 – Материјал, обухваћена су 

средства за обезбеђивање административног материјала, материјала за редован рад 

као и материјала за образовање и усавршавање запослених и материјала за 

саобраћај (бензин за службено возило). На економској класификацији 482 - Порези 

и обавезне таксе, приказана су средства за трошкове пореза, обавезе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом. На економској класификацији 483 

планирана су средства у случају новчаних казни и пенала по решењу судова. 

 На економској класификацији 512 - Административна опрема, 

планирана су средства намењена набавци једног аутомобила за потребе Управе за 

јавне набавке.   

 

 

РАЗДЕО 39 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У  

                        ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

образована је у складу са одредбама члана 100. Закона о јавним набавкама. 

Републичка комисија као самосталан и независан орган Републике Србије обавља 

следеће послове: 

- одлучује о захтевима за заштиту права понуђача и јавног интереса, 

- одлучује о жалбама изјављеним против закључка наручиоца;  

- одлучује о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не 

задржава активности у поступку јавне набавке; 

- одлучује о трошковима заштите права; 

- прати спровођење одлука које доноси; 

- сарађује са станим институцијама и стручњацима у областима јавних 

набавки и друге послове у складу са законом. 

На економској класификацији 421 – Стални трошкови средства су 

планирана за покривање трошкова енергетских услуга (електричне енергије и 

даљинског грејања), за комуналне услуге (трошкове воде чистоће, дератизације, 
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обезбеђења), комуникацијске услуге (трошкови телефона, интернета), накнаде за 

коришћење градског грађевинског земљишта, трошкове осигурања (за осигурање 

запослених, обавезно и каско осигурање два  службена аутомобила) и трошкове 

закупа пословних просторија. На апропријацији 422 – Трошкови путовања, 

наведена средства планирана су за покривање трошкова службених путовања у 

земљи и иностранству за председника, чланове комисије и запослене.  На 

економској класификацији 423 – Услуге по уговору, планирана су средства за 

трошкове компјутерских услуга, односно услуга редовног одржавања 

књиговодственог програма и система за евиденцију иницијалних аката. Такође, 

средства су планирана и за котизације за учешћа на семинарима и трошкове 

полагања државних стручних испита. Део средстава планиран је и за реализацију 

пројекта - услуге имплементације система ИСО 9001:2008 стандарда који је 

уговорен и започет у 2011. години, као и за покриће угоститељских и осталих 

услуга.  

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су средства за 

набавку канцеларијског и другог потрошног материјала, за набавку материјала за 

образовање и усавршавање запослених, штампу, електронску збирку прописа и сл. 

у складу са планираним бројем запослених. Средства су планирана и за набавку 

материјала за саобраћај за два службена аутомобила и то на име бензина, уља, 

мазива и осталих материјала за саобраћај, процењено на бази досадашњих 

трошкова и цене горива. 

На економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана су 

средства за набавку административне опреме, као и средства за набавку опреме са 

свим потребним инсталацијама за имплементацију интерног портала Републичке 

комисије. Према очекиваним изменама Закона о јавним набавкама, Републичка 

комисија би била у обавези да омогући заинтересованим странама увид у ток 

поступка који се води пред Републичком комисијом као и начин одлучивања, те је 

ради испуњења ове законске обавезе неопходна израда интерног портала. Средства 

планирана на економској класификацији 515 – Нематеријална имовина планирана 

су за набавку потребног софтвера са додатним инсталацијама потребним за 

имплементацију интерног портала Републичке комисије. 

 

 

РАЗДЕО 40 - КОМИСИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА  

                        КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА  

 

  Комисија за испитивање одговорности за кршење људских права 

основана је Законом о одговорности за кршење људских права, као самосталан и 

независан орган и за кршење људских права на начин одређен законом изриче мере 

одређене законом. 

 Овим Законом опредељују се средства у износу који омогућава 

остваривање минимум функционисања овог буџетског корисника. 
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РАЗДЕО 41 - АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ  

 

 Агенција за енергетску ефикасност образована је Законом о 

енергетици, за обављање стручних послова на унапређењу услова и примену мера 

за рационалну употребу енергије и енергената, као и за повећање ефикасности 

коришћења енергије у свим секторима потрошње енергије, односно у индустрији, 

зградарству и комуналним делатностима. Поред послова енергетске ефикасности у 

поменутим секторима које спроводи кроз вишегодишње програме за унапређење 

енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије кроз 

усаглашавање политике Владе РС са трендовима енергетске ефикасности, агенција 

планира да у наредној години формулише и програм унапређења енергетске 

ефикасности у сектору саобраћаја, као и да запосли стручњака за ту област. 

 415 - Накнаде за запослене, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за превоз запослених на посао и са посла, уз планирано 

повећање цене претплатне карте за превоз од 10%. 

 Финансирањем сталних трошкова у оквиру економске класификације 

421, покривају се трошкови фиксних и службених мобилних телефона, трошкови 

банкарских услуга, радио-телевизијске претплате као и за обавезно осигурање два 

аутомобила у власништву Агенције.  

 422 - Финансирање трошкова путовања запослених у Агенцији 

односи се на трошкове службених путовања у земљи (обилазак општина и 

индустријских предузећа ради реализација пројеката енергетске ефикасности), 

службених путовања у иностранство (међународни скупови, семинари у оквиру 

међународних пројеката, (нпр: ALTERENERGY) и билатералнe посете сродним 

агенцијама у земљама у окружењу), као и за путовања у оквиру редовног рада. 

 У оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору 

подразумева се плаћање услуга по уговорима за пружање стручне помоћи за 

редовне послове и спровођење пројеката у чијој реализацији учествује Агенција, 

услуге превођења садржаја интернет странице и брошура Агенције, услуге за 

израду завршног рачуна за 2011. годину, за донаторске рачуне Агенција, трошкове 

дизајна и штампе брошура и промотивног материјала Агенције, услуге прес 

клипинга, за котизације за учешће запослених на стручним скуповима, као и за 

продужење лиценце за коришћење антивирус програма и трошкове чланарине у 

Светској асоцијацији за енергију ветра. 

 425 - Текуће поправке и одржавање, за ове намене средства се 

опредељују за поправке и текуће одржавање канцеларијске опреме и два 

аутомобила у власништву Агенције. 

 У оквиру економске класификације 426 - Расходи за материјал, 

предвиђена је набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање 

запослених, бензинских бонова и материјала за посебне намене.  

 482 - Порези, обавезне таксе и казне, за ове намене планирана су 

средства за финансирање трошкова регистрације два аутомобила у власништву 

Агенције. 

 У оквиру Донација међународних организација планирана су 

средства која би се користила за финансирање трошкова у оквиру међународног 

пројекта ALTERENERGY (0904, Јадрански програм 2009) у коме учествује 18 
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партнера из земаља јадранског подручја (Програм прекограничне сарадње који се 

финансира из ИПА Адриатик 2009, компонента 2). 

 Овим Пројектом повећавао би се капацитет локалних самоуправа -

 општина, у субурбаним подручјима са мање од 20.000 становника у погледу 

спровођења енергетски одрживог развоја и увођења система интегрисаног 

енергетског менаџмента. На тај начин се доприноси циљу ЕУ 20-20-20. У 

реализацији Пројекта, Агенција учествује својим радом 15% - суфинансирањем 

који је приказан кроз плате, односно економске класификације 411 и 412. 

Компонентом 2, планира се уплата од 20% аванса кориснику од стране донатора, а 

остале трошкове ће рефундирати по прописаној процедури ЕУ. 

 Планом расхода овог међународног уговора за 2012. годину, 

предвиђено је да ће се средства донације користити за следеће намене: 

 Средства опредељена на економској класификацији 422 - Трошкови 

путовања, предвиђена су за финансирање трошкова путовања запослених Агенције, 

за трошкове службених путовања у земљи, за обилазак општина ради реализације 

пројекта и службених путовања у иностранство ради радних састанака у вези 

пројекта. 

 Са економске класификације 423 - Услуге по уговору, планирана 

средства би се користила за плаћање услуга по уговорима за пружање стручне 

помоћи у вези спровођења пројекта и то: за услуге превођења, дизајна и штампе 

информативног материјала, услуга организовања стручних скупова, услуга израде 

и одржавања интернет стране пројекта, ангажовање финансијског експерта за 

процедуре ЕУ, ангажовање консултанта за прикупљање података, креирање 

одговарајуће базе података и рад на анализи изради модела система интегрисаног 

енергетског менаџмента. 

 

 

РАЗДЕО 42 - КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

  

 Комесаријат за избеглице 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, Уредбом о начину збрињавања прогнаних лица, Уредбом o 

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. 

 Активности Комесаријата настале су доласком избеглица из бивших 

југословенских република на територију Републике Србије. Ради збрињавања и 

задовољавања основних животних потреба и омогућавања социјалне сигурности 

избеглица, 1992. године донет је Закон о избеглицама и конституисан Комесаријат, 

као посебна организација, са циљем да пружи помоћ избеглицама у процесу 

њиховог  повратка у земље порекла или интеграције у Републици Србији. Највећи 

издаци за избеглице, у оквиру средстава са којима располаже Комесаријат, односе 

се на пружање услуга смештаја и исхране у колективним центрима, у које је од 
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1999. године, смештен велики број лица расељених са Косова и Метохије. 

Изменама Закона о избеглицама које су усвојене 2010. године, створен је правни 

основ за интеграцију избеглица, решавањем стамбених потреба. Иако у наведеном 

закону правни основ за финансирање услуга смештаја и исхране расељених лица 

није утврђен, због немогућности да се овим лицима у колективним центрима 

ускрати пружање услуга смештаја и исхране, круг корисника услуга проширен је, 

поред избеглица и на расељена лица. Акативности Комесаријата усмерене су и на 

руковђење Центраом 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.  

Корисници на које ће се активности Комесаријата у 2012. години 

односити су сврстани у следеће групе:  

 - Корисници у колективним центрима – према плану за 2012 годину, 

финансираће се услуге смештаја, исхране као и трошкови грејања избеглих и 

расељених лица у колективним центрима на територији Републике Србије. 

Тренутно је у колективним центрима смештено укупно 3.503 корисника, од чега 

избеглица 667, а 2.836 су лица расељена са Косова и Метохије.  

 - Корисници установа социјалне заштите – трошкове смештаја за око 

400 избеглица смештених у ове установе сноси Комесаријат, по месечном обрачуну 

трошкова које врше установе социјалне заштите и центри за социјални рад 

 - Ученици у ученичким домовима и специјалним школама - смештај 

и исхрану ученика за око 30 ученика у 2012. години сносиће Комесаријат. 

 - Корисници стамбених објеката у државној својини – за стамбене 

објекте који су узграђени или купљени из средстава буџета и иностраних донација 

чији је корисник Комесаријат у току 2012. године, планирани су трошкови за 

инвестиционо одржавање (пуцање зидова, дотрајалост инсталација и сл.), 

обављање геодетских радова за потребе укњижења објеката у јавне књиге, израда 

потребне пројектне документације, трошкови преноса права својине, прибављање 

нових стамбених јединица и др.  

 - Избеглице и интерно расељена лица у приватном смештају – за ову 

категорију Комесаријат издваја средства у виду новчане помоћи, која се даје због 

тешких здравствених, социјалних и материјалних проблема која је минимална и 

креће се од 10.000 до 25.000 динара по породици, а број породица који се обраћа за 

помоћ је све већи.  

 - Лица - тражиоци азила смештени у центрима за азил – врши се 

обезбеђивање смештаја тражиоцима азила у центру, руковођење центром. 

 - Повратници по основу споразума о реадмисији – врши се 

обезбеђивање примарног смештаја у пренамењеним колективним центрима за 

повратнике по основу споразума о реадмисији. 

 Основни циљ активности планираних за 2012. годину односи се на 

обезбеђење услова за нормални рад и вршење функција Комесаријата утврђених 

законом и другим прописима; обезбеђење услова за живот избеглица и интерно 

расељених лица смештених у колективне центре и избеглица у друге установе, 

обезбеђење услова за трајну интеграцију избеглица у Републици Србији и 

побољшање услова живота за интерно расељена лица, смештај лица - тражиоца 
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азила у центре за азил и примарни прихват за повратнике по споразуму о 

реадмисији. 

 У структури расхода који су планирани обухваћена су средства која 

се односе на следеће економске класификације: 

 У оквиру сталних трошкова - економска класификација 421, 

најзначајнији расход односи се на трошкове физичко техничког обезбеђења 

центара за азил. Поред наведених, у предложеном износу средстава за ову врсту 

трошкова, обухваћени су трошкови фиксних и мобилних телефона, трошкови 

коришћења интернета (наведене врсте трошкова планирају се и као нова активност 

везана за планирано оснивање новог центра за азил), трошкови осигурања возила и 

осигурања запослених у случају повреде на послу (имајући у виду врсту послова, 

теренски карактер послова и велику изложеност ризику). 

 Службена путовања - економска класификација 422, планирана су 

средства  за службена путовања у земљи а део средства за службена путовања у 

иностранству. Службена путовања у земљи организују се у циљу обиласка 

колективних центара и вршења пописа станова којима Комесаријат располаже на 

територији целе Републике, као и решавања питања и пружање помоћи 

повратницима по Споразуму о реадмисији. За службена путовања у иностранство, 

средства су планирана за учешће на међународним скуповима који се баве 

проблемом избеглица. Извршена је селекција скупова на којима се планира учешће 

представника Комесаријата, имајући при том у виду да се представници упућују 

само на скупове на којима се разматрају најзначајнија питања за избегличку 

популацију (Женева, Брисел, Варшава и сл.).  

 Услуге по уговору - економска класификација 423, где најзначајнији 

издатак чине трошкови који се односе на пружање услуга превођења (како за 

редовне потребе Комесаријата, тако и за потребе повратника по Споразуму о 

реадмисији), завршетак базе матичних података о избеглицама, функционисање 

Документационог центра, информисања јавности и повратника, тендере и огласе, 

обезбеђење неусељених стамбених јединица којима располаже Комесаријат, 

повремено ангажовање стручњака из појединих области значајних за решавање 

избегличких питања и сл. Значајан део срестава са ове позиције планира се и за 

реализацију обавеза које се односе на евидентирање и реализацију закупа и откупа 

стамбених јединица у процесу стамбеног збрињавања избеглица. Што се тиче 

средствава која се односе на активности везане за функционисање центара за азил, 

ради се о средствима неопходним за ангажовање 11 извршилаца по уговору, за шта 

је покренута процедура за прибављање сагласности Владе. Наиме, наглим и 

неочекиваним повећањем броја тражиоца азила за које је неопходно обезбедити 

смештај, постојећи број извршилаца у Комесаријату које је могуће ангажовати на 

наведеним пословима, постао је премали. До усвајања нове систематизације, 

наведена лица биће ангажована на основу уговора о делу. 

 Средства Специјалних услуга - економска класификација 424, 

планирана су за реализацију специјалистичких услуга лицима тражиоцима азила 

који су смештени у центрима за азил. Ради се о услугама превођења са Фарси и 

других језика сличног говорног подручја, пружања неопходне правне помоћи 

тражиоцима азила, рад васпитачица са децом која бораве у центрима за азил, 

додатне медицинске услуге које нису прописане Правилником о пружању 
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здравствне заштите, и сл. Средства за ове намене, до краја 2011. године 

обезбеђивана су од стране УНХЦРа Београд. Међутим, по најави представника ове 

међународне организације, за 2012. годину, средства се значајно смањују. Имајући 

у виду надлежност Комесаријата за функционисање центара за азил, неопходно је 

обезбеђење средстава за званично превођење документације, обезбеђење додатног 

рада са децом, набавку лекова који нису на позитивној листи, као и др. портеба 

тражилаца азила чији је извршилац Републички геодетски завод.  

 Текуће поправке и одржавање – економска класификација 425, које 

се односе на велики број стамбених јединица којима располаже Комесаријат за 

избеглице (изграђених из буџетских и донаторских средстава) намењених 

збрињавању избеглица, за чије текуће одржавање је неопходно уложити одређена 

финансијска средства. Комесаријат располаже и са четири возила у власништву и 

административном опремом уступљеном од стране донатора (која захтевају 

неопходно текуће одржавање). Одређена средства потребна су и за редовно 

одржавање Центра за азил у Бањи Ковиљачи (кречење, чишћење димњака и 

котлова и сл.). Комесаријату је, од стране донатора (УНХЦР Београд), поверен 

одређени број возила за чије ће одржавање у исправном стању, за механичке, 

лимарске и друге поправке бринути Комесаријат. Ради се о возилима која су стара 

између 10 и 15 година, са пређених 500-600.000 км у просеку. Напомињемо да су 

ранијих година, средства за ове намене обезбеђивана од стране донатора, тако да је 

ово нова намена буџетских средстава. 

 Материјали – економска класификација 426, средства на овој 

класификацији планирана су за набављање канцеларијског материјала, (тонери за 

штампаче и копир апарате који су добијени од донатора и за које Управа за  

заједничке послове републичких органа не врши набавке), стручне литературе, 

литературе за образовање запослених и др. У структури трошкова који се односе на 

набавку материјала, најзначајније је учешће средстава потребних за набавку горива 

и других материјала потребних за возила која су у власништву Комесаријата, или 

су на коришћењу у Комесаријату.  

 Текуће дотације међународним организацијама – економска 

класификација 462, средства су намењена контрибуцији међународним 

организацијама. Износ средстава који је потребно обезбедити као контрибуцију 

УНХЦР-у, кроз програмске активности ће се вратити у Републику Србију. 

 На економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима 

власти планирана су средства која се односе на Прву компоненту предприступне 

помоћи, ИПА буџет за 2011. годину, чија укупна вредност пројекта износи преко 

7.000.000 евра, а у чијем суфинансирању учествују Министараство за КиМ, 

локалне самоуправе - кориснице средстава и Комесаријат за избеглице. 

Министарство за КиМ и локалне самоуправе треба да обезбеде око 735.000 евра, а 

Комесаријат 135.000 евра. 

 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - економска класификација 

472, у оквиру наведене активности, ради обезбеђивања што квалитетнијег 

збрињавање избеглица и интерно расељених лица вршиће се послови који се 

односе на надзор и контролу бројног стања и квалитета смештаја и исхране за: 

- 3.000 избеглица и интерно расељених лица, смештених у колективне центре; 

- 30 ученика (избеглица) смештених у интернате и специјалне школе;  
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- 400 избеглих лица смештених у установе социјалне заштите; 

- 500-600 лица - тражиоца азила у просеку, у постојећим центрима и новом центру 

за азил чије отварање се планира у току 2012. године, пренаменом неког од војних 

објеката који није неопходан за функционисање система одбране Републике 

Србије. За 2011. годину, средства за ову намену планирана на нивоу трошкова за 70 

корисника у просеку;  

- 50 лица повратника по Споразуму о реадмисији смештена у Прихватне центре (у 

просеку, месечно). 

 За наведене кориснике Комесаријат сноси трошкове смештаја и 

исхране и обезбеђује енергенте за грејање колективних центара и ценатара за азил. 

 У колективним центрима су остала, углавном,  стара и болесна лица 

неспособна за самосталан живот, а за које не постоје услови за смештај у установе 

социјалне заштите. За малобројне породице, способне за самостални живот, 

планира се новчана помоћ (тзв. Пикап – пројекат) која се реализује у сарадњи са 

међународним донаторима који обезбеђују помоћ у роби породицама које су 

спремне да напусте колективне центре, али им је неопходна помоћ за започињање 

самосталног живота. Такође, врши се и делимична рефундација трошкова сахране у  

износу од 23.430 динара.  

  За посебно угрожена избегла, интерно расељена  лица и повратнике 

по Споразуму о реадмисији која нису смештена у колективним центрима, у случају 

теже болести (посебно када су у питању деца), на терет средстава ове економске 

класификације исплаћује се једнократна новчана помоћ. Висина једнократне 

новчане помоћи, у зависности од случаја за који се исплаћује, за 2012. годину 

планирана је у износу од 10.000 до 25.000 динара. Број породица којима је 

неопходно пружити неопходну новчану или материјалну помоћ, нагло се повећава.  

 За реализацију Интеграције избеглица (а на основу Закона о 

изменама и допунама Закона о избеглицама) планирају се и средства за реализацију 

помоћи за побољшање услова становања, помоћ у пакетима грађевинског 

материјала и помоћ куповином сеоских кућа. Наведена помоћ, највећим делом би 

се реализовала у сарадњи са локалним самоуправама и то преносом средстава и 

послова. 

 Дотације осталим непрофитним институцијама – економска 

класификација 481, средства су планирана с обзиром да је Комесаријат за 

избеглице прихватио одређене програмске задатке удружења и других 

непрофитних организација који су од значаја за извршење функција Комесаријата 

за избеглице за 2012. годину, а за које Комесаријат није кадровски оспособљен или 

нема мандат за вршење одређених послова,  а нарочито: 

- пројекте за помоћ при остваривању права у земљама порекла (права у вези са 

остваривањем пензија, регулисатње радног стажа, помоћ при стварању услова за 

одрживи повратак, и др.) 

- пројекти за пружање помоћи приликом интеграције и прилагођавања животу у 

Србији (обележавање значајних датума за избегличку и расељеничку популацију; 

прикупљање и дистрибуција разних информација: о могућности запошљавања на 

појединим подручјима; могућност куповине сеоских кућа и имања и по којим 

ценама; помоћ за прибављање документације потребне за аплицирање код 

организација које обезбеђују грантове, доходовне активности и сл, потребна 



663 

 

документација и обука за израду бизнис планова; организација обуке и додатног 

професионалног оспособљавања и др.) 

- издавачка делатност (штампање билтена, часописа, разних информатора, 

публикација, пропагандног материјала и др.) 

- медијски догађаји и активности и  

- други пројекти од интереса за избегличку, расељеничку и популацију других 

присилних миграната. 

 Порези и обавезне таксе – економска класификација 482, средства 

потребна за регистрацију два возила у власништву Комесаријата за избеглице. 

 Зграде и грађевински објекти - економска класификација 511, 

средства су планирана за прибављање нових стамбених јединица, било изградњом, 

куповином или набавком монтажних кућа, са свим неопходним претходним и 

пратећим пословима (планирање, пројектовање, прибављање дозвола, укњижба, и 

др), којима ће се, у складу са Законом о избеглицама решавати стамбене потребе. 

Прибављене непокретности ће се, по стварању услова, давати у закуп и продају 

избеглим лицима, чиме се остварују сопствени приходи који ће се трошити у 

складу са Програмом који предлаже Комесаријат, а за исте или сличне намене. 

Такође, средства су планирана и за капитално одржавање раније прибављених 

зграда и објеката као и за завршетак раније започетих објеката. 

 Опрема - економска класификација 512, средства су потребна ради 

набављања основних средстава – рачунарске опреме, планирана је набавка више 

персоналних рачунара.  

 Одлуком о образовању Комисије за нестала лица, Комесаријат за 

избеглице је означен као орган који обавља стручне и административно техничке 

послове за потребе рада Комисије за нестала лица и преко кога се, почев од 2010. 

врши и финансирање активности из мандата Комисије. 

 Планирана средства се односе на следеће трошкове: 

 У оквиру сталних трошкова - економска класификација 421, расходи 

везани за услуге комуникације тј. трошкове фиксних и мобилних телефона, 

интернет услуга, трошкове платног промета, банкарских и поштанских услуга. 

 Службена путовања - економска класификација 422, планирана су 

средства за расходе везане за финансирање службених путовања у земљи и 

иностранству, које обухватају трошкове дневница, смештаја, исхране, путних и 

осталих трошкова везаних за службена путовања председника, чланова Комисије и 

лица стално ангажованих у раду Комисије за нестала лица: присуствовање 

ексхумацијама, обдукцијама, идентификацијама и примопредајама посмртних 

остатака на подручју бивше СФРЈ и АП КиМ; присуствовања састанцима владиних 

комисија за тражење несталих лица, невладиним организацијама и радним група, 

међународним конференцијама и скуповима на тему несталих лица. 

 Услуге по уговору - економска класификација 423, планирана 

средства на овој класификацији  обухватају средства за исплату трошкова уговора 

о делу, трошкова репрезентације током присуства ексхумацијама и примопредајама 

посмртних остатака, трошкове организације боравка делегација владиних тела 

Републике Хрватске и БиХ приликом одржавања састанака, трошкови образовања 

и усавршавања запослених, накнаде члановимa комисије, као и остале опште 

услуге.  
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 Средства Специјалних услуга - економска класификација 424, 

планирана су за исплату трошкова за специфичне услуге и послове везане за 

претрагу терена у циљу проналажења потенцијалних гробница, ексхумације, 

обдукције, идентификације посмртних остатака, узимање узорака за ДНК анализу, 

трошкове превоза, опреме и сахране посмртних остатака, трошкове превоза 

чланова породица (групна путовања) на идентификације посмртних остатака у Р. 

Хрватску, трошкове услуга експерата судске медицине или тимова експерата са 

института и завода за судску медицину. 

 Материјал – економска класификација 426,  средства се односе на 

исплату трошкова за претплате на гласила, часописе, публикације, стручне и друге 

литературе за образовање и усавршавање запослених, као и набавку одређеног 

потрошног и канцеларијског материјала за потребе Комисије.  

 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - економска класификација 

472, средства се односе на исплату једнократних помоћи породицама 

идентификованих умрлих лица. 

 Дотације осталим непрофитним институцијама – економска 

класификација 481, обухватају средства за исплату помоћи за рад удружењима 

породица несталих лица. 

 Опрема - економска класификација 512, односи се на средства за 

набавку опреме (компјутерске, канцеларијске и др.).  

 

 

РАЗДЕО 43 - АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

 

 Агенција за борбу против корупције  је самосталан и независан 

државни орган који је основан Законом о Агенцији за борбу против корупције , 

одговоран Народној скупштини. Средства за рад Агенције обезбеђују се у буџету 

Републике Србије, 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. 

 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 пре свега ангажовања професионалних преводилаца на превођењу 

службеног материјала за потребе Агенције; компјутерске услуге (услуге одржавања 

компјутера и мрежа); услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за 

семинаре, стручна саветовања и друге услуге образовања и усавршавања 
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запослених); услуге информисања (Прес - клипинг, услуге штампања, 

информисања јавности и односа са јавношћу, објављивање тендера и 

информативних огласа)¸ средства за накнаде члановима Одбора Агенције за 2012. 

годину (девет чланова), прописаних чланом 11. Закона о Агенцији за борбу против 

корупције (износ у висини од две просечне плате у Републици Србији за предходни 

месец); услуге за домаћинство и угоститељство (предвиђена је опција да запослени 

у Агенцији користе услуге ресторана за исхрану у Управи за трезор, и с обзиром на 

број запослених - 53 запослена, који би користили ову могућност, а узимајући у 

обзир капацитете ресторана, Агенција би преузела на себе обавезу годишњег 

плаћања једног кувара); остале опште услуге (за потребе ангажовања једног лица 

које би вршило послове домаћина зграде. Ово лице ће бити ангажовано по уговору 

о делу). 

  Такође, у оквиру ове економске класификације планирана су и 

средства за следеће намене: искуствено истраживање – верификација планова 

интегритета; трошкови едукације –Планови интегритета; израду стратешког плана 

Агенције; финансирање годишњих догађаја организованих у режији Агенције; 

услуге превођења; услуге штампања промотивних материјала и оглашавање у 

штампаним и електронским медијима. 

 Средства планирана за сталне тршкове (економска класификација 

421), односе се на трошкове: платног промета и банкарских услуга, трошкове  

енергетских и комуналних услуга ( за зграду у објекту у Царице Милице број 1, 

као и за три регионалне канцеларије Агенције чије је отварање предвиђено у 2012. 

години), трошкове фиксних и мобилних службених телефона, осигурање 

запослених и 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 које се одржавају 

четири пута месечно, трошкове превоза, смештаја и дневница за едукације 

обвезника Закона који ће се организовати ван Београда), трошкови службених  

путовања у иностранство планирана су за службена путовања представника 

Агенције у случајевима где то представља међународну обавезу Републике Србије, 

као и путовања ради присуствовања на међународним скуповима („EPAC“ - 

Европско партнерство за борбу против корупције, „COSP”, „Int Centre 4 

Parliamentary Studies”, Међународна антикорупцијска академија, Међународни 

симпозијум „Програмирање ЕУ фондова“) 

 Средства планирана за материјал (економска класификација 426),   

односе се на: трошкове за административни материјал (канцеларијски материјал, 

трошкови стручног материјала); трошкове материјала за образовање и 

усавршавање запослених (стручна литература за редовне потребе запослених, 

материјали за образовање); трошкове материјала за саобраћај (издаци за гориво ). 

 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), опреме за саобраћај, поправке 

електричне и електронске опреме.  

    Средства планирана на име дотација невладиним организацијама 

(економска класификација 481), произилазе из потребе да се у функционисању 
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Агенције за борбу против корупције настави са применом одредаба Закона о 

Агенцији за борбу против корупције, Одлуке о утврђивању Националне стратегије 

за борбу против корупције и Акционог плана за борбу против корупције, које се 

односе на учешће грађана и цивилног друштва у борби против корупције и сарадњу 

Агенције са организацијама цивилног друштва ради реализације тог циља. Наиме, 

Национална стратегија за борбу против корупције, као и пратећи Акциони план, 

садрже препоруку која се тиче додељивања буџетских средстава удружењима 

грађана на основу јасних критеријума и у транспарентном поступку. 

  Средства планирана за порезе, обавезне таксе и казне (економска 

класификација 482), планирана су за регистрацију службених возила.  

 Средства за машине и опрему (економска класификација 512), 

планирана су за: набавку административне опреме (куповину канцеларијског 

намештаја), набавку службеног возила (Агенција тренутно поседује једно возило 

марке Нисан Кашкаи са седам седишта које користи углавном за путовања у земљи 

за више запослених - едукације, сеимнари, округли столови и слично, а с обзиром 

да је Предлогом кадровског плана за 2012. годину планирано запошљавање 

додатних 34 државна службеника, постоји потреба за куповином још једног возила 

за потребе превоза запослених у току радног времена); набавку система картица за 

улазак у објекат и сваки спрат појединачно (хардверски део) за зграду у Царице 

Милице број 1. и набавку канцеларијског намештаја и пратеће опреме за 

Канцеларију Агенције у Новом Саду. 

 Средства за нематеријалну имовину (економска класификација 515), 

планирана су за набавку Компјутерског софтвера - куповина система картица за 

улазак у објекат и сваки спрат појединачно  (софтверски део)  и визуелну уметност 

(куповину слика за канцеларије). 

 
 

РАЗДЕО 44 - 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.     

 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); обавештава јавност о 
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садржини овог закона, као и о правима уређеним овим законом; покреће поступак 

за оцену уставности и законитости закона и других општих аката. 

 Повереник обезбеђује и 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 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. 

 Повереник једном годишње објављује попис збирки података у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, а Централни регистар, који је јаван, 

обавезно објављује путем интернета. 

 На економској класификацији 421 - стални трошкови, планирана су 

средства за услуге комуникација, осигурање запослених као и обавезно и каско 

осигурање четири службена аутомобила. 

 На економској класификацији 422 - трошкови путовања, 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 - услуге по уговору, 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 бити неопходно за 

поједине послове и експертизе у вези са новим пословима 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 личности, 

- трошкове репрезентације. 

                На економској класификацији  425 – текуће поправке и одржавање 

планирана су средства за текуће поправке и одржавање пословног простора, као и 

одржавање опреме службених аутомобила.  

  На економској класификацији  426 - материјал, планирани су 

трошкови за набавку материјала, првенствено канцеларијског и другог потрошног 
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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.    

   

 

РАЗДЕО 45 - 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.  

 Повереник прима и разматра притужбе због повреда одредаба овог 

закона; даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере; 

подносиоцу притужбе пружа информације о његовом праву и могућности 

покретања судског или другог поступка заштите; уз пристанак странака, 

препоручује спровођење поступка мирења; подноси тужбе због повреде права из 

овог закона, подноси  прекршајне пријаве због повреде права из овог закона; 

подноси годишњи и посебан извештај Народној скуштини о повредама одредаба 

овог закона и о њему обавештава јавност; упозорава јавност на најчешће, типичне и 

тешке случајеве дискриминације, путем јавних гласила или на други начин; прати 

спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради 

спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о 

одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације; 

успоставља и одржава сарадњу са независним органима надлежним за остваривање 

равноправности и заштиту људских права на нивоу локалне самоуправе и 

територијалне аутономије; препоручује органима јавне власти и другим лицима 

мере за остваривање равноправности. 

 Средства у буџету опредељена су у складу са надлежношћу, правима 

и овлашћењима Повереника.  

 Средства за сталне трошкове - економска класификација 421, 

планирана су за: трошкове накнаде за грађевинско земљиште, енергетске трошкове, 

комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања запослених, имовине 

и опреме, као и трошкове поштанских услуга. 

 Средства за трошкове путовања - економска класификација 422, 

планирана су за: путовања Повереника и осталих запослених имајући у виду да 
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треба да обилазе различите делове Србије кроз своје редовне активности; путовања 

у иностранство како би се стекла  искуства у сусрету са представницима сродних 

институција, и представљање Републике Србије на скуповима међународног 

карактера. 

 На економској класификацији 423 - услуге по уговору, 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 и репрезентацију, као и за редовне годишње чланарине у 

међународним организацијама. 

 На економској класификацији 424 – специјализоване услуге, 

планирана су средства за систематске и друге специјалистичке прегледе. 

 Средства за текуће поправке и одржавање - економска класификација 

425, планирана су за текуће поправке и одржавање рачунарске опреме. 

 На економској класификацији 426 - материјал, планирана су средства 

за канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, 

односно за стручну литературу за редовне потребе запослених. Такође је потребно 

обезбедити металне ормане и касе за заштиту персоналне документације. Поред 

тога, део средстава односи се и на материјал за саобраћај, односно издатке за 

бензин за  возила.  

 На економској класификацији 462 – дотације међународним 

организацијама, планирана су средства за кофинансирање започетог пројекта са 

УНДП који се тиче јачања капацитета Повереника за заштиту равноправности.   

 На економској класификацији 481 - дотације невладиним 

организацијама, 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. 
 Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом, односе се пре свега на расходе везане за 

судске поступке у којима Повереник може учествовати као страна у спору (судске 

таксе, вештачење, сведоци, доказни материјал). Такође, овде су планирана средства 

и за расходе за регистрацију возила.  

Економска класификација 512 - машине и опрема, планирана су 

средства за набавку два службена аутомобила средње класе, рачунарске и 

комуникационе опреме, као и канцеларијског намештаја за потребе канцеларије 

Повереника која тек треба да се успостави.  

Економска класификација 515 – нематеријална имовина, планирана 

су  средства за набавку лиценце за потребан софтвер запослених. 
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РАЗДЕО 46- ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ 

 

 Законом о враћању имовине црквама и верским заједницама 

образована је Дирекција за реституцију, као посебна организација. Дирекција води 

поступак и одлучује о захтевима за враћање имовине, односно за исплату новчане 

накнаде или обештећење, пружа стручну помоћ подносиоцима захтева и 

обвезницима враћања, води прописане евиденције, извештава Владу тромесечно о 

обављеним пословима из своје надлежности.  

 Средства за финансирање редовне делатности Дирекције, односно за 

финансирање текућих рахода обезбедиће се у буџету Републике Србије за 2012. 

годину, у износу неопходном за ове намене до стицања услова за почетак рада 

Агенције за реституцију.  

 Средства ће се користити за вођење поступака и одлучивања о 

захтевима за враћање имовине, као и ради исплате новчане накнаде и обештећења и 

обављање других послова утврђених законом и која од Дирекције за реституцију 

преузима предмете, средства за рад, архиву и запослене. 

 Агенција, у складу са Законом о враћању одузете имовине и 

обештећењу, обавља послове који се односе на спровођење овог закона и закона 

којим се уређује враћање имовине црквама и верским заједницама, води поступак и 

одлучује о захтевима за враћање имовине, односно обеештећење, пружа стручну 

помоћ подносиоцима захтева и обвезницима враћања, извештава  Владу годишње, 

преко министарства надлежног за послове финаисија о обављеним пословима из 

своје надлежности и обавља друге послове у складу са законом.  

  Средства за рад Агенције, у складу са законом, обезбеђују се из 

буџета Републике Србије (средства су планирана у оквиру раздела Министарства 

финансија), донација и других облика бесповратних средстава и других извора, у 

складу са законом. 

 

 

РАЗДЕО 47 - ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ 

 

 Дирекција за железницу образована је Законом о железници, ради 

обављања стручних послова у области железничког саобраћаја, регулаторних 

послова и других послова прописаних законом, као посебна организација у складу 

са Законом о државној управи.  

 Дирекција за железницу, обавља стручне, регулаторне и друге 

послове у складу са одредбама  Закона о железници и других закона и прописа у 

области железничког саобраћаја и то: израђује техничке прописе, нормативе и 

стандарде и учествује у припреми прописа и споразума у области железничког 

саобраћаја; издаје лиценцу и сертификат о безбедности за управљање железничком 

инфраструктуром, односно индустријском железницом; издаје лиценцу и 

сертификат о безбедности за превоз; одлучује о приговорима против одбијене, 

измењене или допуњене понуде за закључење уговора о коришћењу железничке 

инфраструктуре; издаје дозволу за коришћење новоизграђених железничких 

возила, нових типова делова и опреме за железничка возила и нових типова 

уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру; води евиденције о 
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издатим лиценцама и дозволама; одобрава техничку документацију која се односи 

на изградњу, реконструкцију и модернизацију железничке инфраструктуре; даје 

сагласност на акт о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 

индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава и за 

организовање и регулисање железничког саобраћаја на индустријском колосеку.  

 У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне 

делатности Дирекције, поред средстава која се опредељују за расходе за запослене, 

планирана су и средства на следећим економским класификацијама: 

 421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за трошкове платног промета, услуге комуникације, 

трошкове осигурања и др. трошкове; 

 422 - Трошкови путовања, планирана су средства за учешће на 

стручним скуповима и семинарима, као и обиласци постројења и капацитета, 

радионица и др. објеката и возних средстава, за које се издаје тражена 

документација (дозволе, сертификати и лиценце). Успостављањем сарадње са ЕRА, 

OTIF и UNIDROIT, интензивирају се активности на међународном плану, односно 

повећање издатака за службена путовања у иностранство; 

 У оквиру економске класификације 423 - Услуге по уговору, 

планирају се средства за набавку специјалних софтвера за праћење улагања на 

железничкој инфраструктури као и нове верзије MS Word, MS Excel и за потребу 

учествовања на бројним семинарима и обучавањима у земљи и иностранству; 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање 

планирају се средства за одржавање и поправку аутомобила, рачунара и рачунарске 

опреме; 

 У оквиру економске класификације 426 - Материјал, планирају се 

средства за трошкове канцеларијског материјала, стручне литературе и образовања 

запослених, као и трошкови потрошње бензина за употребу службених 

аутомобила; 

 Дирекција издаје лиценце и сертификате за превоз у железничком 

саобраћају и дозволе за коришћење новоизграђених железничких возила, нових 

типова делова и опреме за железничка возила и нових типова уређаја, делова и 

опреме за железничку инфраструктуру. 

 Сопствене приходе Дирекција за железнице остварује од накнада за 

издате лиценце, сертификате и дозволе. 
 
 

РАЗДЕО 48 - РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ  

                        РАДНИХ СПОРОВА 

 

 Законом о мирном решавању радних спорова, образована је 

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, као посебна организација, 

која обавља стручне послове који се посебно односе на мирно решавање 

колективних и индивидуалних спорова, избор миритеља и арбитара, стручно 

усавршавање миритеља и арбитара и др. Агенција је званично почела са радом 

2005. године.  

 У оквиру средстава опредељених за финансирање редовне 

делатности Агенције, највеће учешће имају расходи за запослене - плате, социјални 
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доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима и 

накнаде за запослене.  

 Поред средстава за расходе за запослене у оквиру текућих издатака, 

опредељују се и средства, и то за: 

 421 - Сталне трошкове - највећи износ средстава обезбеђује се за 

трошкове фиксне и мобилне телефоније и трошкове осигурања два возила; 

 422 - Трошкове путовања, како у земљи, тако и у иностранству, 

посебно због сарадње и размене искустава са земљама Европске уније и 

Међународном организацијом рада; 

 423 - Услуге по уговору - највећи износ средстава опредељује се за 

стручне услуге, услуге информисања, услуге образовања и усавршавања 

запослених, котизације за стручна саветовања и семинаре, накнаде за рад 

миритељима и арбитрима, услуге вештачења и ревизије, компјутерске услуге, 

угоститељске услуге, репрезентација, услуге образовања и усавршавања 

запослених и остале опште услуге;   

 425 - Текуће поправке и одржавање - на овој економској 

класификацији обезбеђују се средства за текуће поправке и одржавање 

административне, биротехничке и опреме за комуникацију; 

 426 - Материјал, за набавку канцеларијског материјала, материјала за 

образовање и усавршавање запослених (часописи, билтени), као материјала за 

саобраћај (бензин); 

 482 - Порезе, обавезне таксе и казне - у оквиру које се опредељују 

средства за порезе, обавезне таксе и казне, и то првенствено за регистрацију 

возила;  

 512 - Машине и опрема - за набавку административне опреме 

(рачунара, штампача, фотокопир апарата, фиксних и мобилних телефона) и набавку 

друге опреме неопходне за рад Агенције. 

 

 

РАЗДЕО 49 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

                         РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА   
 

 Управа за заједничке послове републичких органа врши заједничке 

послове за потребе Народне скупштине, Председника Републике Србије, Владе 

Републике Србије, Уставног суда Републике Србије, министарстава, посебних 

организација и правосудних органа Републике Србије, послове аутоматске обраде 

података, пројектовање и организовање документационих и других база података, 

друге информатичке послове, послове ИНДОК службе, послове економата набавке 

опреме, уређаја и инвентара, аналитичке и друге финансијско-материјалне послове, 

административно-техничке послове, биротехничке послове, стручне-аналитичке и 

инвестиционо-техничке 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. 
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 У оквиру заједничких послова Управа обавља и послове управљања и 

одржавања у пословним и репрезентативним објекатима чија укупна површина 

износи 273.366,00 м² (Андрићев венац 1, Немањина 11, Немањина 22-26, Ресавска 

42, Делиградска 16, Булевар Краља Александара 15, Кнеза Милоша 20, 

Омладинских бригада 1, Влајковићева 10, Влајковићева 3, Бирчанинова 6, Маршала 

Бирјузова 3, Др. Ивана Рибара 91, Македонска 4-4а, Рузвелтова 61, Теразије 41; 

Краља Милана 36, Васина 20, Захумска 14, Дечанска 8-8а, Фабрисова 10, 

Карађорђева 4, Грачаничка 8, Немањина 4, Масарикова 2а, Устаничка 130, 

Нушићева 4, Руже Јовановић 27-а, Ресавска 24, Булевар Милутина Миланковића 

104-106, Немањина 34, Масарикова 5, Светозара Марковића 42, Царице Милице 2, 

Војводе Тозе 31, Светогорска 8; Драже Павловића 15, Трг Николе Пашића 5, Краља 

Милана 14, Трг Николе Пашића 13, објекти у изградњи и реконструкцији 

(Немањина 9, Народних хероја 4-6, Зелени венац 18), репрезентативни објекти 

(Лацковићева 10, Ботићева  8, Вила Смедерево, Врњачка бања, Опленац, Ворово, 

Ужичка 28, Економија Смедерево, Будимска 10), службених станова. 

 У складу са Уредбом о положају појединих институција бивше 

Србије и Црне горе и Служби савета министара Управа за заједничке послове 

републичких органа преузела је, између осталих и обавезу управљања и одржавања 

пословним зградама и репрезентативним објектима о којима се старала Служба за 

заједничке послове савета министара, укупне површине око 101.920 м². Преузети 

су следећи објекти: Булевар Михајла Пупина  2, Васе Пелагића 33, Мике Аласа 14, 

Књегиње Љубице 5, Стевана Бракуса 2,  Толстојева 2, Толстојева 2а, Ужичка 21, 

Ужичка 23, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 51, Булевар Кнеза 

Александра Карађорђевића 75, Конављанска 6, Ужичка 11-15. 

 Поред пословног простора укупне површине од 273.366,00 м
2
, 

Управа се стара и за око 705.600,00 м² спољне инфраструктуре и земљишта. 

Средства на економској класификацији 413 – Накнаде у натури, 

опредељена су за новогодишње пакетиће и позоришну представу за 566-оро деце 

запослених радника у Управи. 

      Средства за исплату накнада за породиљско боловање, инвалидност 

на раду, боловање преко 30 дана, солидарну помоћ у случају смрти запосленог или 

члана породице, као и за солидарну помоћ за лечење, опредељена су на економској 

класификацији 414 - Социјална давања запосленима. 

 Средства за превоз запослених опредељена су на економској 

класификацији 415 - Накнада за запослене.  

 У структури укупно опредељених средстава за текуће издатке за 

редовне активности, апропријација економска класификација 421 - стални 

трошкови, опредељена су средства за електричну енергију, трошкове централног 

грејања, набавка 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, трошкови фиксних и мобилних телефона, франкирање поште за 

све републичке органе и организације, трошкови осигурања и регистрације 

моторних возила, као и за трошкове градског грађевинског земљишта. 

 Средства за трошкове дневница за возаче моторних возила који су 

ангажовани за превоз функционера у земљи и иностранству, као и трошкове 
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смештаја на службеном путу,  ангажовање службених возила у власништву Управе, а 

ради обављања послова везаних за предстојеће изборе (допис Републичке изборне 

комисије допис 02 број: 400-165/11од 10. новембра 2011. године) опредељена су на 

економској класификацији 422 - Трошкови путовања. 

 Опредељена средства на економској класификацији 423 - Услуге по 

уговору односе се на компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, 

објављивање тендера, огласа, одржавање хигијене пословног простора 

ангажовањем специјализованих радних организација и Омладинског услужног 

центра. 

 За санитарне прегледе угоститељских радника, здравствени преглед 

професионалних возача, као и систематски преглед свих запослених у Управи, 

услуге бактериолошкое анализе намирница, услуге одржавања паркова и зелених 

површина опредељују се средства на економској апропријацији 424 - 

Специјализоване услуге. 

 Средства опредељена на  економској класификација 425 - Текуће 

поправке и одржавање, и то за текуће и инвестиционо одржавање у пословним и 

репрезентативним објектима чија је површина 273.366 м2.  

 Средства за материјал - економска класификација 426, су највећим 

делом обезбеђена за административни материјал (набавка канцеларијског 

материјала за републичке органе и организације) и 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), набавка службене 

одеће и обуће по одредби члана 3. Правилника о радној одећи радника запослених 

у Управи број: 110-00-3/2007-01 од 25.09.2007. године и Правилника о измени 

правилника од 22.04.2010. године под истим бројем. 

 Опредељена средства на економској класификацији 511 - Зграде и 

грађевински објекти користиће се према Плану инвестиционих активности за 2012. 

годину на име започетих генералних реконструкција и адаптација пословних 

објеката који су у току и то: 

 -Радови на хидроизолацији терасе на објекту вила „Мир“; 

-Извођење грађевинско-занатских радова на адаптацији трећег 

спрата у објекту у улици Немањина 34;  

-Радови на санацији терасе на објекту Предсеништва РС – Андрићев 

венац број 1; 

-Радови на реконструкцији система за хлађење палате „Србија“; 

-Реконструкција котларнице; 

-Реконструкција система KGH сале ERC-a; 

-Радови на дренажи око објекта вила „Шумадија“ у Тополи; 

-Инсталација централног грејања и подстанице - Теразије 41; 

-Уградња каналске климе - Толстојева 2; 

-Радови на санацији терасе на објекту Предсеништва РС – Андрићев 

венац број 1; 

-Реконструкција Немањине 9 за неизмирене обавезе према ГП 

„Ратко Митровић“; 

-Стручни надзор над извођењем већ започетих радова. 
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Новоуговорени радови за објекте и то: 

-Палата „Србија“- реконструкција термотехничких система; 

-Влада РС Немањина 11 - санација крова и дворишта и замена ТТ 

централе; 

-Кнеза Милоша 20-Уређење таванског простора; 

-Загребачка 3 и Гаврила принципа 16 - Реконструкција простора за 

ДРИ; 

-Израда техничке документације за радове у Немањиној 11; 

-Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију палате 

„Србија“. 

-Израда пројектне документације за наведене објекте.  

 Опредељена средства на економској класификацији 512 - Машине и 

опрема биће утрошена за обнављање возног парка (30 аутомобила), канцеларијске, 

рачунарске, комуникационе, електронске, као и опреме за домаћинство и 

угоститељство. 

 Средства за нематеријалну имовину - економска класификација 515, 

опредељена су за  су за лиценцирање Microsoft софтвера у који спадају: оперативни 

систем WINDOWS и корисничке апликације из пакета OFFICE за потребе преко 

5.000  радних станица. 

 

 

РАЗДЕО 50 - 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.  

 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 текућим 

поправкама и одржавању зграда и опреме; трошкове услуга по уговору 

(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. 

 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, 
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Јужнобачки и Сремски) и Косово и Метохија 5 (Косовски, Пећки, Призренски, 

Косовско - Митровачки и Косовско - Поморавски. 

 

 

ГЛАВА 50.1 - СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

 Законом о државној управи, образује се Севернобачки управни округ 

ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. 

 Севернобачки управни округ се протеже на површини од близу 1800 

км2, од чега 89% чине пољопривредне површине. Процењује се да на територији 

округа живи преко 220.000 становника. Становништво је вишенационално, 

заступљено је преко 28 националности, што опредељује и функцију рада органа 

државне управе на овим просторима. 

 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.   

Послове државне управе за подручје Севернобачког управног округа обавља 

укупно 62 извршиоца. 

 Активности које Округ обавља вежу се за функцију истог утврђену, 

осим наведеним Законом о државној управи, и Уредбом о управним окрузима, по 

којој  је управни округ подручни центар државне управе који обухвата окружне 

подручне јединице свих органа државне управе. Севернобачки управни округ 

обавља и послове заједничке службе републичких органа. Задатак округа је да 

инспекцијским службама ресорних министарстава обезбеди простор и средства за 

рад, да ажурно обавља послове писарнице и да архивира и чува предмете и акте 

инспекцијских служби. Такође има обавезу да сноси заједничке сталне трошкове 

инспекцијских служби ресорних министарстава који раде при Округу. 

 Севернобачки управни округ финансијска средстава за обављање 

својих активности обезбеђује искључиво из буџета Републике Србије. У вршењу 

управног надзора по захтеву странке, инспекцијски органи обезбеђују приходе у 

корист буџета РС као и одређених министарстава, с тим да се њихова висина 

одређује од стране конкретног министарства. 

 У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне 

делатности Округа, поред средстава која се опредељују за расходе за запослене, 

највећи износ средстава опредељује се у оквиру економских класификација:  

 421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за плаћање сталних трошкова (обезбеђивање услова за рад 

стручне службе округа и  инспекцијских органа ресорних министарстава, који своју 

функцију обављају у Севернобачком управном округу), режијски трошкови, као и 

трошкови обавезног осигурања возила и запослених радника. 

 У оквиру економске класификације 422 – Трошкови путовања, 

опредељују се средства за организовање семинара и разних едукација запослених.  

  Економска класификација 423 – Услуге по уговору, којом се 

опредељују средства за компјутерске услуге, административне услуге - услуге 

превођења.  
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 У оквиру економске класификације 425 – Текуће поправке и 

одржавање (услуге и материјал), административне и рачунарске опреме, возила и 

др. 

 Економска класификација 426 – Материјал, у оквиру које се 

опредељују средства за канцеларијски материјал, материјал за саобраћај (трошкови 

бензина, мазива, уља и др.), материјал за образовање и усавршавање запослених 

(претплате на „Службени гласник РС“, стручне часописе и др. литературу). 

 У оквиру економске класификације 482 – Порези, обавезне таксе и 

казне средства се опредељују за трошкове регистрације возила. 

 Економска класификација 512 – Машине и опрема, у оквиру које се 

планирају средства за  комјутерску опрему. 

 

 

ГЛАВА 50.2 - СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

  Средњобанатски управни округ се простире на 3.257 км2 и има око 

230.000 становника.  

        Службе Округа имају на располагању 29 канцеларија међу којима су 

и канцеларије које користе инспекцијски органи који су смештени ван седишта 

округа т.ј у другим општинама управног округа. 

 За смештај инспектора ван седишта округа плаћају се комунални 

трошкови, трошкови грејања, трошкови електричне енергије и други пратећи 

трошкови. 

 У 2012. години планирано је пресељење у посебан објекат, у тзв. 

зграду Комитета која ће бити уступљена на коришћење, што је исказано у Писму о 

намерама градоначелника Зрењанина а на основу Закључка Владе РС 05 Број: 361-

6532/2011 од 25. августа 2011. године и Уговора закљученог између Републичке 

дирекције за имовину и Града Зрењанина. Процедура за реконструкцију објекта је 

већ у току, Округ је преузео обавезу да опреми канцеларије а Град Зрењанин да 

реконструише и адаптира зграду.  

  Осим опремања пословних просторија, пресељење Округа ће нужно 

захтевати и нове активности и услуге чије подмиривање подразумева и потребу за 

већим износом средстава: за сталне трошкове и услуге по уговору (због 

ангажовања извршилаца за одржавање хигијене, портира и послове обезбеђења). 

 421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

опредељују се средства за енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове 

осигурања и услуге комуникација. 

 423 – Услуге по уговору, у оквиру које се опредељују средста за 

услуге одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, 

угоститељске услуге и репрезентације и др. услуге поводом пресељења у посебну 

зграду. 

. У оквиру економске класификације 512 - Машине и опрема, 

планирају се средства за канцеларијску опрему, намештај, рачунарску и 

комуникациону опрему. Такође се планирају средства за опремање нових 

канцеларија намештајем, комуникационом опремом одн. телефонском централом 

са припадајућим инсталацијама и апаратима, разгласом и видео надзором.  
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ГЛАВА 50.3 - СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

   Севернобачки округ чине шест општина (Ада, Кањижа, Кикинда, 

Нови Кнежевац, Сента и Чока) на површини близу 2.328 км
2
, са 179.783 

становника.  

 Предложени обим средстава, планиран је на бази постојећег броја 

запослених (36 државних службеника запослена у окружним јединицама органа 

државне управе и 8 запослених у Стручној служби округа). У Управном округу се 

врше послови државне управе које министарства и посебне организације обављају 

ван њиховог седишта. Послови у Управном округу се обављају по упутствима, 

смерницама и налозима министарстава и посебних организација. 

 У структури предложених средстава за овог буџетског корисника, не 

рачунајући трошкове плата и доприноса, највећи део чине стални трошкови 

(економска класификација 421), где су планирана средства за енергетске услуге, 

услуге комуникација, услуге осигурања и др. као и средства на економској 

класификацији 426 – материјал, која су планирана за покриће расхода канцеларијског 

материјала, материјала за образовање (службени гласници, стручни часописи и 

публикације) и материјала за саобраћај (издаци за гориво и мазива). 

 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422), 

планирана су за путовања запослених за планиране активности у наредној години, 

као и путовања запослених због присуствовања семинарима и радионицама у циљу 

стручног усавршавања.  

 Средства за услуге по уговору (економској класификацији 423), 

планирана су за покриће расхода за одржавања рачунарске мреже, услуге 

штампања, и др. 

  Средства на економској класификацији 425 планирана су за 

трошкове текуће поправке и одржавања. 

 Средства за машине и опрему (економска класификација 512), 

планирана су за набавку нове опреме и замену намештаја и уградне опреме.   

  

 

ГЛАВА 50.4 - ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

  

 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. 

 Јужнобанатски Управни округ користи пословни простор Градске 

Управе Града Панчева. За коришћење истог у виду трошкова одржавања чистоће, 

услуга обезбеђења, комуналних услуга, трошкова електричне енергије и др., 

измирује се обавезе према Градској Управи сваког месеца.   

 У седишту Јужнобанатског Управног округа смештено је 5 

министарстава и 4 секретаријата са укупно 14 инспекцијских служби.  

 У структури предложених средстава за овог буџетског корисника, не 

рачунајући трошкове плата и доприноса, највећи део чине стални трошкови 

(економска класификација 421), где су планирана средства за енергетске услуге, 
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услуге комуникација, услуге осигурања и др. као и средства на економској 

класификацији 426 – материјал, која су планирана за покриће расхода канцеларијског 

материјала, материјала за образовање (службени гласници, стручни часописи и 

публикације) и материјала за саобраћај (издаци за гориво и мазива) и економској 

класификацији 423 – услуге по уговору, планиране су у складу са неопходним 

потребама а обухватају: услуге превођења, секретарске услуге и друге 

административне услуге; услуге образовања и усавршавања државних службеника, 

учешће на курсевима, семинарима, саветовањима и сајмовима; пружање услуга 

информисања јавности и медијске услуге. 

 

 

ГЛАВА 50.5 - ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

 Западнобачки округ, са седиштем у Сомбору, покрива територију 

четири општине, Апатин, Оџаци, Кула и Сомбор, укупне површине 2.419 км
2
.  

 Западнобачки управни округ је образован ради вршења послова 

државне управе изван седишта органа државне управе и преко своје стручне 

службе, обавља послове који се односе на сарадњу са органима државне управе и 

локалне самоуправе, пружање стручне и техничке подршке подручним јединицама 

органа државне управе на подручју Управног округа (републичке инспекције), 

Савету управног округа и др. Стручну службу чине 10 запослених. 

 Расходи које има Западнобачки управни округ, финансирају се 

искључиво из Буџета, извор 01, и односе се на функционисање самог органа, и као 

такви исказани су као расходи без разграничења по наменама. 

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови: Расходи по 

овој класификацији односе се на омогућавање услова рада на радним местима у 

седишту Округа, а исто тако и у издвојеним одељењима (у Кули, Апатину и 

Оџацима), односно на трошкове енергетских и комуналних услуга, услуге 

комуникација, трошкове осигурања имовине и запослених, као и трошкове закупа 

складишног простора за одлагање архивске грађе. 

 На економској класификацији 422 – Трошкови путовања: Расходи се 

односе на трошкове службених путовања у земљи: дневнице, трошкове смештаја на 

службеном путу и трошкове превоза. 

 На економској класификацији 423 – Услуге по уговору: Планирани 

расходи се односе на услуге за одржавање рачунара, одржавање сајта, објављивање 

огласа и друге услуге информисања јавности, услуге образовања и усавршавања 

запослених, услуге репрезентације и остале опште услуге. Значајан расход се 

односи на административне услуге службе Општинске управе Оџаци – 

рефундација трошкова по споразуму. 

 На економској класификацији 425 – Средства за текуће поправке и 

одржавања: Расходи се односе на поправке и одржавање службених аутомобила и 

административне опреме, као и неопходно одржавање пословних просторија. 

 На економској класификацији 426- Трошкови материјала: Планирани 

расходи односе се на трошкове канцеларијског материјала, набавку бензинских 

бонова, материјала за одржавање хигијене, као и за стручну литературу за редовне 

послове запослених. 
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 На економској класификацији  482- Порези, обавезне таксе и казне: 

Планирани расходи се односе на обавезну регистрацију службених возила. 

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема: Планирани 

расходи се односе на набавку административне и рачунарске опреме. 

 

 

ГЛАВА 50.6 - СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

 Сремски управни округ са седиштем у Сремској Митровици, сходно 

Закону о државној управи и Уредби о управним окрузима, између осталог 

обезбеђује координацију окружних подручних јединица распоређених у седам 

општина Сремског округа: град Сремска Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, 

Пећинци, Шид и Ириг на површини од  3.485км². Послове државне управе у 

Сремском управном округу обавља 69 радника. 

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су 

средства за трошкове банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, 

услуге комуникација (телефона,  услуге мобилног телефона, трошкове поштарине), 

трошкови осигурања (обавезно осигурање возила, осигурање запослених у случају 

несреће на раду и здравствено осигурање запослених), радио-телевизијска 

претплата. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови службених путовања у 

земљи планирана су средства за трошкове дневница запослених у округу који су 

везани само за службена путовања ван седишта Округа (одлазак на семинаре, 

консултације у Министарствима, стручна саветовања, обуке, састанке по налогу 

Владе Републике Србије, налозима Министарстава као и Начелника округа), 

трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја и остале  трошкове за 

пословна путовања до неопорезивог износа предвиђеног законом. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору планирана су 

средства за следеће намене: компјутерске услуге, одржавања постојеће 

компјутерске мреже, услуге информисања и трошкови репрезентације.  

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: У 

току претходних година је великим делом довршен процес адаптације пословног 

простора где је пресељена служба Округа. У 2012. години приоритетно је 

решавање проблема система централног грејања што подразумева замену 

постојеће, дотрајале експанзионе посуде, замену вентила и грејних тела. 

Реализација овог пројека би била крајем буџетске 2012. године. Поправка опреме 

обухвата механичке радове на возилима, редовне сервисе возила код овлашћених 

сервисера као и потребан материјал за поменуте поправке, поправке електронске 

опреме, поправка административне опреме (рачунарске, опреме за комуникацију и 

остале административне опреме).  

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су следећа 

средства: трошкови административног материјала, материјал за образовање и 

усавршавање запослених обухвата претплате на часописе и стручну литературу 

(Службени гласници, стручна литература потребна за адекватно праћење Закона и 

прописа, измена Закона и слично), материјал за саобраћај (трошкови за бензин), 

материјал за одржавање хигијене и угоститељство који обухвата расходе 
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материјала, средстава и инвентара за одржавање чистоће и хигијене у просторијама 

Округа (средства за хигијену, производи за чишћење). 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне: 

средства предвиђена за ове намене односе се на расходе обавезних такси за 

регистрације три (3) службена аутомобила као и осталих такси (републичке, 

покрајинске). 

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема: У току 

претходних буџетских година великим делом је реализован пројекат замене 

рачунарске опреме (компјутери, скенери, штампачи, мреже, пројектор), 

телекомуникационе опреме и опреме за домаћинство, а наставак пројекта планиран 

је за 2012. годину. 

 

 

ГЛАВА 50.7 - ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

        

 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 Округу су смештене организационе јединице 

министарстава (Министарства за људска и мањинска права, државну управу и 

локалну самоуправу, Министарство здравља, Министарство рада и социјалне 

политике, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, 

Министарство економије и регионалног развоја и Министарство просвете и науке). 

Ове послове у Округу обавља око 140 инспектора од којих је већина смештена у 

Новом Саду, док је један број смештен у просторијама општинских управа. У 

Стручној служби управног округа кадровским планом су предвиђена 18 радника.  

 Јужнобачки управни округ обезбеђује несметано функционисање 

републичких инспекција и осталих организационих јединица министарстава и 

посебних републичких организација на подручју округа, који су смештени у две 

зграде у Новом Саду и свим општинама, осим Сремских Карловаца. То обухвата 

редовно обезбеђивање покривања сталних трошкова, текућих поправки и 

одржавања, материјала. 

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су 

средства за следеће трошкове: комуналне трошкове – накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта, еколошке таксе, одвоз отпада, комуналне услуге, 

трошкови за телефоне, трошкови интернета, трошкови поштарине, трошкови 

обавезног ауто осигурања за регистрацију четири службена аутомобила ,каско 

осигурања за три возила, осигурање радника за годину дана, трошкови годишњих 

картица за паркирање за возила и закупа гараже за три службена возила. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови службених путовања 

планирани су трошкови за превоз и смештај на службеном путу у земљи, службени 

пут у иностранство (округ сараћује са Вуковарско-сремском жупанијом, и 

учествује у Територијалном пакту за развој туризма у Јужној Бачкој који се 

реализује у сарадњи са италијанским Министарством за економски развој) као и 

трошкови путарине. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору планирана су 

средства за следеће намене: рачунарске услуге (одржавање програма за 
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рачуноводство и евентуалне измене и поправке сајта), средства за котизације за 

семинаре, услуге информисања и односа са јавношћу, трошкове репрезентације, 

одржавање лифта , одржавање телефонских централа и телефонских линија . 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање:  

поправку и редовно одржавање аутомобила, прање возила, одржавање рачунара и 

рачунарске мреже,  поправке и одржавање фотокопир апарата. 

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су следећа 

средства: за набавку канцеларијског материјала, за набавку новина, књига и 

службених гласила за редовно информисање (службени гласник, програм за 

рачунарско праћење прописа, буџетски информатор, дневна штампа), куповину 

материјала за одржавање хигијене у службеним просторијама, набавку горива и 

материјала за аутомобиле, набавку ситног инвентара (полице за архиву, 

калкулатори, чаше и сл.). 

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема: за набавку 

нових рачунара, два штампача и канцеларијске опреме.  

 

 

ГЛАВА 50.8 - МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

 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. 

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су 

средства за следеће намене: учешће у заједничким трошковима за коришћење 

канцеларијског простора за Стручну службу округа смештену у згради града 

Шапца; трошкови комуналних услуга, трошкови директних телефонских линија, 

мобилних телефона, трошкови слања поште, трошкови осигурања возила и 

осигурања запослених у Стручној служби. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору планирана су 

средства за следеће намене: услуге превођења, секретарске услуге и друге 

административне и интелектуалне услуге; услуге одржавања софтверских пакета на 

рачунарима у Стручној служби округа услуге образовања и усавршавања државних 

службеника и намештеника, учешће на курсевима, семинарима, саветовањима и 

сајмовима; пружање услуга информисања јавности и медијске услуге и трошкови 

репрезентације. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: 

средства су планирана за трошкове текућих поправки и издатке за одржавање 

опреме за саобраћај и административне опреме.   

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су следећа 

средства: за трошкове канцеларијског материјала, ситног инвентара и осталог 

материјала, трошкови за стручну литературу и часописе, трошкови набавке 

погонског горива, мазива и осталог материјала за службене аутомобиле округа, 

трошкове набавке материјала за одржавање хигијене у просторијама које користи 

Стручна служба округа и Одељење тржишне инспекције. 
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  На економској класификацији 512 – Машине и опрема: средства за 

набавку рачунара за потребе писарнице. 

 

 

ГЛАВА 50.9 - КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

 Колубарски округ има шест општина (Ваљево, Осечина, Уб, 

Лајковац, Мионица и Љиг), простире се у северозападном делу Србије и захвата 

површину од 2.474 км
2
.  

 У Колубарском управном округу се обављају послови државне 

управе које министарства обављају ван њиховог седишта. То су послови управног 

надзора, решавање у управним стварима у првом степену и други послови који су 

утврђени актима о организацији и систематизацији Министарстава (састављање 

извештаја, анализа, информација и сл.). 

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су 

средства за следеће намене: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге 

комуникација, трошкови осигурања. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови службених путовања у 

земљи планирана су средства за трошкове дневница запослених и трошкови 

службених путовања у земљи. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору: средства 

планирана за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и 

усавршавања, услуге за домаћинство и угоститељство и услуге репрезентација. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: 

средства планирана за текуће одржавање зграде и набавка материјала за водовод, 

електроматеријала и др. трошкове одржавања опреме, канцеларијског намештаја, 

котла за парно грејање, рачунарске и друге опреме. 

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су следећа 

средства: за трошкове канцеларијског материјала, набавку стручне литературе, 

набавку бензина, резервних делова и услуга за возила, набавку материјала за 

одржавање хигијене у згради округа као и набавку осталог материјала за потребе 

обављања редовних активности округа: ситан инвентар, остали санитарни и 

електро материјал, браварски, столарски  материјал и друго. 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне: 

средства планирана за трошкове регистрације возила која су у власништву округа, 

као и друге таксе републичким органима. 

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема: планирана је 

набавка мањег обима рачунарске опреме за замену дела дотрајале, усисивача јаче 

снаге, због величине простора који се одржава. Неоходна је замена мањег броја 

канцеларијског намештаја у појединим канцеларијама у згради округа.  
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ГЛАВА 50.10. - ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

   

 Подунавски управни округ обухвата град Смедерево и општине 

Смедеревска Паланка и Велика Плана. 

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су 

средства за следеће намене: за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге 

комуникација, трошкове осигурања и закуп имовине и опреме. 

 На економској класификацији 422 - Трошкови службених путовања: 

наведени трошкови планирани су за запослене у Подунавском управном округу, с 

обзиром да инспектори трошкове путовања наплаћују у својим министарствима. 

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору: средства 

планирана за компјутерске услуге, услуге информисања, трошкове репрезентације 

и остале опште услуге. 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: 

планирани издаци се односе на поправке путничких возила, одржавање 

биротехничке, комуникационе и административне опреме коју користе све 

инспекцијске службе као и трошкове одржавање зграде. 

 На економској класификацији 426 – Материјал: наведени издаци 

односе се на потрошњу канцеларијског материјала, материјала за образовање и 

усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за хигијену и 

материјала за посебне намене. 

 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе и казне: 

наведени издаци планирани су за трошкове регистрације путничких возила која су 

власништво Подунавског управног округа. 

 На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти: 

Планира се наставак радова на реконструкцији крова, адаптацији санитарног чвора 

и кречење просторија, поправка прозора као и санирање подних површина у 

зависности од расположивих средстава.  

 На економској класификацији 512 – Машине и опрема: планира се 

обнављање и набавка намештаја и опреме. 

 

 

ГЛАВА 50.11 - БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Управне округе образује Влада Републике Србије Уредбом, којом 

одређује и подручје и седиште управних округа. Уредбом о Управним окрузима 

Браничевски управни округ чине: Град Пожаревац и седам општина: Велико 

Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на 

Млави.  

 Управни округ образује се ради вршења послова државне управе 

изван седишта органа државне управе. Ради олакшаног обављања послова из 

делокруга, а  ван седишта  министарстава, за одређену територију оснивају се 

деташиране јединице – окружне подручне јединице министарстава.  
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  У Браничевском управном округу органи државне управе решавају у 

управним стварима у првом степену, врше надзор над радом ималаца јавних 

овлашћења и врше инспекцијски надзор.  

 Укупно има 70 извршилаца, које опслужује Стручна служба (10 

запослених) Браничевског управног округа. 

 Начелник Браничевског управног округа руководи и планира рад у 

Стручној служби, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних 

службеника и намештеника у Стручној служби; усклађује рад окружних подручних 

јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су 

издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати 

остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и 

стара се о условима за њихов рад; прати рад државних службеника и намештеника 

у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже 

руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих; 

сарађује са подручним јединицама органа државне управе који врше послове 

државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире 

или уже од подручја Управног округа; сарађује са општинама ради побољшања 

рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица 

органа државне управе који врше послове државне управе на подручју Управног 

округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа; 

сазива и председава седницама Савета управног округа; најмање једном годишње 

подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду 

Савета. 

 Начелник Управног округа за свој рад одговара министру за државну 

управу и локалну самоуправу и Влади. 

 Унутрашње уређење, начин руковођења и одговорности, укупан број 

државних службеника на положају и опис њихових послова, број радних места по 

сваком звању за државне службенике и сваку врсту радних места за намештенике 

са називом и описом послова, потребан број државних службеника и намештеника 

за свако радно место и услови за запослење за свако радно место у Стручној 

служби Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу, дефинисан је 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној 

служби Браничевског управног округа. 

 Из буџета Републике Србије финансирају се административни 

трошкови, који се односе на покриће трошкова за обављање редовних делатности 

Стручне службе и окружних подручних јединица органа државне управе са 

седиштем у истом. Неки од тих трошкова су стални, односно плаћају се сваког 

месеца, а неки су периодичног карактера, али су неопходни ради квалитетнијег, 

бржег и ефикаснијег рада како Стручне службе Округа, тако и деташираних 

инспектора министарстава. 

 Планирана средства обухватају следеће економске класификације:  

 414 - Боловање преко 30 дана на терет фондова;  

 415 - Накнаде за превоз на посао и са посла – Накнада градског и 

међуградског превоза запослених у Стручној служби; 

 416 - Награде, бонуси и остали расходи за запослене 
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 421 - Стални трошкови - У оквиру ових трошкова планирана су 

средства за услуге за електричну енергију (трошкови електричне енергије по 

рачунима достављеним од Градске управе града Пожаревца и свих општина у 

којима инспектори Браничевског управног округа користе просторије), централно 

грејање (трошкови грејања по рачунима достављеним од стране ЈП 

"Топлификација" Пожаревац и по рачунима свих општина у којима инспектори 

Браничевског управног округа користе просторије), услуге водовода и канализације 

(трошкови воде и канализације по рачунима достављеним од стране ЈКП "Водовод 

и канализација" Пожаревац и по рачунима свих општина у којима инспектори 

Браничевског управног округа користе просторије), одвоз отпада (трошкови 

изношења смећа по рачунима достављеним од стране ЈКП Пожаревац и по 

рачунима свих општина у којима инспектори Браничевског управног округа 

користе просторије), услуге чишћења (трошкови одржавања пословних 

просторија), телефон, телекс и телефакс (трошкови за телекомуникационе услуге 

по рачунима "Телеком Србија" за Стучну службу Браничевског управног округа и 

окружне подручне јединице органа државне управе са седиштем у истом), интернет 

и слично (трошкови коришћења услуга интернета за потребе начелника Управног 

округа и запослених у Стручној служби), услуге мобилног телефона, поштанске 

услуге, осигурање возила (обавезно и каско осигурање возила у власништву 

Браничевског управног округа, а по потреби и возила окружних подручних 

јединица органа државне управе са седиштем у Управном округу, осигурање 

запослених и дугорочне имовине. 

 422 - Трошкови путовања - трошкови превоза и дневница (исхрана) 

на службеном путу; 

 423 – Услуге по уговору обухватају услуге одржавања рачунара, 

услуге штампања публикација, трошкове угоститељских услуга за потребе 

начелника Управног округа и руководилаца окружних подручних јединица органа 

државне управе са седиштем у Браничевском управном округу, остале опште 

услуге; 

 425 – Текуће поправке и одржавање обухватају трошкове поправке 

намештаја, електричних инсталација, опеме за комуникацију и трошкове 

одржавања службених возила;  

 426 – Материјал обухвата трошкове канцеларијског материјала, 

набавку стручне литературе за редовне потребе запослених, бензин, остали 

материјал за превозна средства, материјал за набавку средстава за одржавање 

хигијене; 

 482 – Порези, обавезне таксе и казне користиће се за регистрацију 

возила и репулбичке таксе; 

 512 – Машине и опрема обухватају трошкове набавке канцеларијског 

намештаја за потребе Стручне службе Браничевског управног округа и окружних 

подручних јединица органа државне управе са седиштем у Округу, набавке 

рачунарске опреме и телефона.  
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ГЛАВА 50.12 - ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

   

 Шумадијски управни округ образован је ради вршења послова 

државне управе изван седишта органа државне управе. Подручје округа обухвата: 

Град Крагујевац и општине Аранђеловац, Топола, Баточина, Лапово, Рача и Кнић. 

 Законом о државној управи, Уредбом о управним окрузима и 

Уредбом о начину рада Савета управног округа прописан је делокруг рада и 

функционисање управних округа и начелника управних округа, стручних служби 

управних округа и Савета управног округа. 

 Седиште округа је у Крагујевцу. Од 79 републичких инспектора, у 

седишту округа смештено је 69 инспектора а на подручју осталих општина 10 

инспектора. 

 У Шумадијском управном округу постоји Стручна служба задужена 

за стручну и техничку потпору начелнику Округа и за послове заједничке свим 

окружним подручним јединицама органа државне управе. Послове управе у 

стручној служби обавља 14 запослених, распоређених на радна места 

систематизована Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Стручној служби Шумадијског управног округа. 

 На економској класификацији 421 - Стални трошкови планирана су 

средства за комуналне услуге, за измирење обавеза из претходне године и услуге 

обезбеђења.  

 На економској класификацији 423 – Услуге по уговору у циљу 

уштеде средстава планиран је мањи обим средстава у односу на предходне. Уштеде 

се односе на смањење одређених услуга као и смањење трошкова према општинама 

(рефундација трошкова). 

 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање 

планирана су средства за одржавање две канцеларије, средства за рециклажу 

тонера и годишњи сервис и поправку службеног аутомобила. 

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су средства 

за набавку канцеларијског материјала, средстава за хигијену, бензина и ауто делова 

за потребе стручне службе и инспекцијских служби. 

 Планирана средства за набавку административне опреме односе се на 

набавку и уградњу видео надзора, набавку рачунара и клима уређаја. 

 

 

ГЛАВА 50.13 - ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Поморавски управни округ формиран je Уредбом о управним 

окрузима. 

 Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата 

окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за 

његово подручје. Подручје Поморавског округа чине град Јагодина и пет општина 

и то: Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац и Рековац. Поморавски округ се 

распростире на  2.614 km2, има 264.108 становника и 191 насеље и врши следеће 

послове: усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; 

прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним 
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јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних 

подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад; 

прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и 

предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка 

против њих; сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше 

послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје 

шире или уже од подручја управног округа; сарађује са општинама и градовима 

ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и 

подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на 

подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја 

управног округа. 

 У управном округу постоји стручна служба управног округа. Стручна 

служба управног округа задужена је за стручну и техничку потпору начелнику 

управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама 

органа државне управе. Поред наведеног,  у округу се обављају и   управни послови 

у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа 

државних службеника и намештеника; послови којима се обезбеђује доступност 

информацијама од јавног значаја; послови развоја кадрова; послови оцењивања 

државних службеника; послови анализирања радних места; послови припреме 

пословника о раду Савета управног округа; планирање извршења буџета и квота, 

израда захтева за промену у апропријацији и промени квоте, израда захтева за 

преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, обраду плаћања и 

евидентирање трошкова; финансијско извештавање о оствареним приходима и 

извршеним расходима; прикупљање и контрола података за обрачун плата 

државних службеника, намештеника и осталих запослених; састављање анализа, 

извештаја и информација; набавка, чување и издавање канцеларијског  и другог 

потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање, здруживање, 

развођење, архивирање и експедицију предмета; дактилографски послови и 

послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и други 

послови.  

 Планирана средства користиће се за финансирање следећих намена: 

  Расходи за запослене обухватају зараде начелника и запослених у 

стручној служби, накнаде за боловање преко 30 дана, накнаде за превоз 

запослених. 

  Стални трошкови (економска класификација 421) обухватају: 

- енергетске услуге - трошкови електричне енергије и централног грејања у 

седишту округа и издвојеним канцеларијама које су обезбеђене инспекцијама у 

Свилајнцу, Параћину и Школској управи, 

- комуналне услуге - трошкове водовода, канализације и дератизације у седишту 

округа и услуге чишћења канцеларија у седишту округа, Параћину и Деспотовцу, 

- услуге комуникација - Поморавски управни округ плаћа 3 АДСЛ и укупно 18 

телефонских линија и то 6 линија за инспекторе ван седишта округа и 12 линија у 

седишту округа. За начелника округа и раднике Стручне службе округ плаћа 9 

мобилних телефона чија је потрошња лимитирана,  

- трошкови осигурања за запослене и имовину, 

- трошкови закупа за две гараже за возила округа у Јагодини. 
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 Трошкови путовања (економска класификација 422) обухвата 

трошкове дневница, трошкове смештаја и трошкове службених путовања 

начелника округа и радника стручне службе.  

 На економској класификацији 423 - Услуге по уговору планирана су 

средства за ангажовања трећих лица за вршење услуга обезбеђења зграде и 

рефундације трошкова пружених административних услуга, средства за 

компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, 

репрезентацију, остале опште услуге. 

 Средства на економској класификацији 424 – Медицинске услуге 

намењена су за годишње прегледе запослених у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду. 

 На економској класификацији 425 - планирана су средства за 

чишћење топловодне мреже, наставак замене најоштећеније столарије и  сређивање 

пословних просторија након замене столарије, замену прозора, одржавање 

биротехничке и рачунарске опреме и одржавање опреме за саобраћај.  

 На економској класификацији 426  - Материјал планирана су 

средства за канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање 

запослених, материјал за резервне делове, гориво и мазиво за возила у власништву 

округа, материјал за домаћинство и угоститељство, материјал за посебне намене. 

 Средства за измирење трошкова такси за регистрацију возила 

планирана су на економској класификацији 482 – Порези, обавезне таксе и казне. 

  На економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана су 

средства за набавку административне опреме. 

 

 

ГЛАВА 50.14 - БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Борски управни округ је подручни центар државне управе за 

територију општина Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово, са седиштем у Бору. 

 У Борском управном округу из делокруга Стручне службе, а преко 

Групе за опште послове, обављају се послови који се односе на: остваривање 

сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе, стручну и техничку 

потпору начелнику управног округа и обављање послова заједничких свим 

окружним подручним једнинцама органа држване управе на подручују Борског 

управног округа, упрвне послове у вези са заснивањем и престанком радног односа 

и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника, 

послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја, послови 

оцењивања државних службеника, анализирање радних места, послови припреме за 

рад Савета управног округа, планирање извршења буџета и квота, израду захтева за 

преузимање обавеза и захтева за плаћање и трансфер средстава, укуцавање налога 

за извршавање обавеза Управног округа, контролу расхода, обраду плаћања и 

евидентирање трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и 

извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата 

запослених, састављање анализа, извештаја и информација, набавку, чување и 

издавање канцеларијског и другог потрошног материјала, пријем, евидентирање, 

здруживање, развођење, архивирање и експедиција предмета, дактилографски 
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послови и послови умножавања материјала за потребе начелника управног округа, 

стручне службе и републичких инспекција, текуће одржавање и други послови од 

значаја за рад управног округа и републичких инспекција у Бору, Неготину, 

Кладову и Мајданпеку. 

 Финансијска средства за текуће издатке биће намењена за: енергетске 

услуге (грејање и електрична енергија), комуналне услуге, услуге комуникација, 

телефонске и поштанске услуге, трошкове осигурања, путне трошкове начелника 

Борског управног округа и возача, као и радника стручне службе управног округа, 

закуп имовине и опреме, набавеку канцеларијског материјала, набавку горива и 

мазива за возило начелника управног округа и још једног возила за потребе стучне 

службе управног округа, набавку осталих средстава (рачунара, копир апарата, 

штампача и сл.), плаћање услуга другим органима, трошкове репрезентације 

начелника управног округа и трошкове одржавања састанака и седница Савета 

управног округа и других седница и савета у управном округу, као и трошкове 

хигијенских средстава, претплата на службене листове и другу стручну литературу 

за потребе запослених, остале материјалне трошкове. 

  Стални трошкови (економска класификација 421) обухватају следеће 

трошкове: 

  Енергетске услуге подразумевају плаћање рачуна за утрошену 

електричну енергију и грејање за пословни простор у Бору, Мајданпеку, Неготину 

и Кладову, где су смештене републичке инспекције. Наиме, у седишту Борског 

управног округа у Бору, електрична енергија и грејање плаћа се за 20 канцеларија у 

којима је смештено 7 радника Управног округа и 20 републичких инспектора. У 

Неготину у просторијама републичких инспектора плаћа се утрошена електрична 

енергија која се у зимским месецима користи и за грејање канцеларија, где је 

смештено око 20 инспектора. 

  Комуналне услуге, подразумевају плаћање рачуна за воду и смеће за 

пословни простор у Бору, Мајданепку, Неготину и Кладову. Са ове класификације 

се плаћају и услуге редовног одржавања и старања. 

  Услуге комуникација подразумевају плаћање трошкова фиксних 

телефона, трошкови мобилних телфона и коришћење интернета у службама 

управног округа републичким инспекцијама у Бору, Неготину, Мајданпеку и 

Кладову, као и отпрему поште из Управног округа и поште републичких 

инспекција. 

  Трошкови службених путовања (економска класификација 422) 

планирају се за исплату дневница за службена путовања у земљи и иностранству за 

наредни период. 

  Трошкови административних услуга, компијутерских услуга, услуга 

образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стучних услуга, 

репрезентације и осталих општих услуга планирају на економској класификацији 

423 – Услуге по уговору.  

  Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 

обухвата трошкове за текуће поправке и одржавање зграде, одржавање простора 

републичких испектора у Неготину, Кладову и Мајданпеку, кречење истих, 

санација канализације у згради управног округа и периодично одржавање дотрајале 

електричне инсталације, као и трошкове за одржавање опреме за саобраћај. 
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  Средства за канцеларијски материјал, материјал за саобраћај, 

материјал за усавршавање и образовање запослених, материјал за посебне намене, 

гориво и мазиво, материјал за одржавање хигијене планирана су на економској 

класификацији 426 – Материјал.  

 Средства за набавку рачунара планирана су на економској 

класификацији 512 – Машине и опрема.  

 

 

ГЛАВА 50.15 - ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата 

окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за 

његово подручје.  

 Зајечарски управни округ са седиштем у Зајечару образована је за 

територију општина Бољевац, Књажевац и Сокобања и за град Зајечар.  

 У Зајечарском управном округу обављају се следећи послови 

државне управе: решавање у управним стварима у првом степену; решавање о 

жалби када су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења; вршење 

надзора над имаоцима јавних овлашћења и вршење инспекцијског надзора.  

  Укупан број запослених је 64. Од тог броја, 10 је запослено у 

стручној служби а  54 у 7 наведених министарстава  

 Према члану 41. Закона о државној управи, Стручна служба управног 

округа задужена је за стручну и техничку потпору начелнику управног округа  и за 

послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. 

  

 

ГЛАВА 50.16 - ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Уредбом о управним окрузима 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. Граничи се са територијом Федерације БиХ односно Републике Српске и 

са Црном Гором.  

 Златиборски управни округ је територијално највећи округ у Србији, 

а према броју општина које обухвата је други по величини. 

 Уредбом о управним окрузима дефинисан je и делокруг рада округа и 

свих подручних јединица и стручних служби у округу. То су послови из 

надлежности министарстава и посебних организација (управног надзора, решавање 

у управним стварима у првом и другом степену, послови надзора над повереним 

пословима државне управе, послови стручног надзора над радом предузећа, 

установа и других организација, друге послове), послови из надлежности 

начелника округа (одређени Законом о државној управи и Уредбом о управним 

окрузима), послови Стручне службе управног округа (пренети послови Управе за 

заједничке послове републичких органа) и послови Савета управног округа 

одређени Законом о државној управи, Уредбом о управним окрузима и Уредбом о 

савету округа. Укупан број запослених у Стручној служби је 18. 
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 Планирана средства користиће се за следеће намене:   

 На економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима 

планирана су средства за накнаде боловања дужег од 30 дана.  

 Накнаде за запослене (економска класификација 415) користиће се за 

накнаду трошкова превоза на рад и са рада за 10 државних службеника и 

намештеника.  

 Стални трошкови (економска класификација 421) процењени су на 

основу реалних потреба и користиће се за енергетске услуге, комуналне услуге 

(трошкови утрошене воде, обезбеђења, услуге јавних комуналних предузећа, 

услуге одржавања и чишћења службених просторија, накнада за градско 

грађевинско земљиште), услуге комуникација (фиксни телефони за 49 претплатних 

бројева, интернет, мобилни телефони, поштанске услуге), трошкове осигурања 

(осигурање за 2 возила, обавезно осигурање запослених за случај повреде на раду), 

закуп пословног простора за гаражу, канцеларије у Бајиној Башти по уговору о 

закупу са РЗЗО, канцеларије у Ужицу по уговору о закупу са „Дунав компанијом“. 

  На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирана су 

средства за услуге информисања, тј. објављивање огласа о јавним набавкама, 

услуге за домаћинство и угоститељство и репрезентацију везане за организовање 

Савета округа, посете министара и слично, остале опште услуге – разне врсте 

услуга током године, као што су услуге Историјског архива за преузимање 

архивске грађе код излучивања и остале услуге по потреби. 

 

 

ГЛАВА 50.17 - МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Моравички управни округ формиран је на основу Закона о државној управи  

за подручје града Чачка, општина Горњи Милановац, Лучани и Ивањица. Седиште Округа 

је у Чачку и смештено је у згради Градске управе Чачак, а у општинама Горњи 

Милановац, Ивањица и Лучани деташирани радници Округа обављају послове за потребе 

Министарства. 

 У Управном округу као органу државне управе решавају се управне ствари у 

првом степену и врши се надзор над имаоцима јавних овлашћења, као и инспекцијски 

надзор. Координацију, обједињавање, контролну и налогодавну функцију свих служби у 

Управном округу врши начелник Управног округа. Начелник Управног округа руководи 

Стручном службом округа и за свој рад одговоран је Влади Републике Србије и 

Министарству за државну управу и локалну самоуправу. 

 Стручна служба Управног округа задужена је за стручну и техничку 

потпору начелнику Управног округа, за заједничке послове свим окружним подручним 

јединицама органа државне управе и остале послове који су прецизирани Правилником о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Моравичког 

управног округа. 

 У Стручној служби Округа обављају се послови који се односе на: 

остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе, пружање 

стручне и техничке потпоре начелнику управног округа, управни послови у вези 

заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних 

службеника и намештеника, послови оцењивања државних службеника, планирање 
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извршења буџета и квота, израда захтева за промену апропријација и квота, израда захтева 

за преузимање обавеза, захтева за плаћање, финансијско извештавање о оствареним 

приходима, извршеним расходима, послови јавних набавки, пријем, евидентирање, 

развођење, архивирање и експедиција предмета, дактилографски послови и други послови 

од значаја за рад Управног округа.   

 Послове државне управе у Моравичком управном округу обављају 

инспектори министарстава, радници Стручне службе и Начелник Моравичког управног 

округа. У Моравичком управном округу своје послове је организовало 7  министарстава са 

укупно 60 запослених извршилаца.  

 Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној  

служби Моравичког управног округа систематизовано је 9  радних места. 

 Планирана средства користиће се за следеће намене:  

 Стални трошкови (економска класификација 421) обухватају трошкове 

енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација (телефони, услуге мобилног 

телефона, трошкови поштарине, услуге чишћења), трошкове осигурања (обавезно 

осигурање за три службена возила, осигурање запослених у случају несреће на раду и 

здравствено осигурање запослених).  

 Трошкови службених путовања у земљи подразумевају трошкове дневница 

Начелника и запослених у Округу који су везани само за службена путовања ван седишта 

Округа (одлазак на семинаре, консултације у министарствима, стручна саветовања, обуке, 

састанке по налогу Владе Републике Србије, налозима министарстава, као и Начелника 

Округа), трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја и остале трошкове за 

пословна путовања.   

 Услуге по уговору (економска класификација 423) обухватају услуге 

одржавања рачунара, услуге превођења, штампања материјала, услуге образовања и 

усавршавања запослених, котизације, трошкове одласка на семинаре и стручна 

саветовања, услуге информисања (објављивање огласа у штампи, медијске услуге радија и 

телевизије). Под трошковима репрезентације подразумевају се трошкови за редовне 

потребе Начелника и Стручне службе Округа и напомињемо да су ови трошкови 

планирани врло рестриктивно.  

 Поправка опреме обухвата механичке и електричне радове на возилима, као 

и потребан материјал за поменуте поправке, поправке електронске опреме, поправке 

административне опреме (рачунарске, опреме за комуникацију и остале административне 

опреме) и средства за ове намене планирана су на економској класификацији 425 – Текуће 

поправке и одржавање. На овој класификацији предвиђена су и средства за замену 

комплетне електро инсталације, као и за комплетну замену столарије на оба спрата која 

користи Моравички управни округ. 

 На економској класификацији 426 – Материјал предвиђена су средства за 

канцеларијски материјал неопходан за рад служби округа, средства за расходе за радне 

униформе (одећу и ципеле) запослених који имају право набавке те опреме, материјал за 

образовање и усавршавање запослених (претплата на часописе и стручну литературу), 

материјал за саобраћај за потребе 3 службена возила, набавка потребних резервних 

делова, опреме и материјала за превозна средства, материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство, материјал за посебне намене.  
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ГЛАВА 50.18 – РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Рашки управни округ образован је Уредбом о управним окрузима и то 

за подручје два града (Краљево и Нови Пазар) и три општине (Рашка,Тутин и 

Врњачка Бања). Седиште Рашког управног округа је у Краљеву, Трг Јована Сарића 

број 1/III. 

 Укупна површина простора који обухвата Рашки управни округ је 1529 

км2, и на овом простору је организовано укупно 359 насеља у којима живи 291.230 

становника. 

 У Краљеву, као седишту овог округа, до 1992. године било је седиште 

Међуопштинске регионалне заједнице Краљево, па када су те године формирани 

окрузи, Рашки округ је преузео основна средства, простор, опрему као и део 

запослених од Међуопштинске регионалне заједнице Краљево, и тако наставио да 

обавља послове из делокруга своје надлежности, сагласно Уредби о вршењу 

послова министарстава ван свог седишта. 

 Рашки управни округ успоставља се коначно Законом о државној 

управи и Уредбом о управним окрузима од 2005. односно 2007. године. 

 Управни округ се организује ради обављања послова државне управе 

ван седишта органа државне управе и одраз је деконцетрације послова државне 

управе. У Рашком управном округу у највећој мери се врше послови инспекцијског 

надзора и управно-правног надзора од стране министарстава која су своје послове 

организовала при овом округу. 

 У оквиру планираних средстава садржани су издаци за активности и 

функције Стручне службе, као и издаци за активности и функције начелника 

Рашког управног округа и функције окружних подручних јединица.  

 У оквиру економске класификације 416 - Награде за запослене, 

подразумевају средства за исплату јубиларне награде за једног запосленог у 

Стручној служби Округа који 2012. године пуни 10 година стажа у државним 

органима. 

 У оквиру опредељених средстава за финансирање редовне 

делатности Округа, поред средстава која се опредељују за расходе за запослене, 

највећи износ средстава опредељује се у оквиру економских класификација:  

 421 – Стални трошкови, у оквиру које се планирају средства за 

трошкове енергетских и комуналних услуга, као и услуга комуникација, трошкови  

осигурања (закуп имовине и опреме); 

 422 – Трошкови службених путовања, у оквиру ове економске 

класификације се опредељују средства за трошкове путовања у земљи ( начелника 

Рашког управног округа и запослених у Стручној служби); 

 У оквиру економске класификације 423 – Услуге по уговору, 

опредељују се средства за компјутерске услуге, трошкове репрезентације и др. 

услуге; 

 425 – Текуће поправке и одржавање, у оквиру које се опредељују 

средства за текуће поправке и одржавање опреме (возила, рачунарске технике, 

телефонске централе, факса и фотокопир апарата); 

 426 – Материјал, у оквиру које се планирају средства за набавку 

административног материјала (за усавршавање запослених), материјала за 
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саобраћај (гориво), набавку материјала за одржавање хигијене, за чајну кухињу, као 

и набавку материјала за посебне намене; 

 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру које се 

планирају средства за отварање апропријације;  

    У оквиру економске класификације 512 - Основна средства, 

планирана су средства за набавку дотрајале опреме. 

  

 

ГЛАВА 50.19 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  

 

 Подручје Расинског управног округа чини Град Крушевац и пет 

општина: Александровац, Брус, Ћићевац, Трстеник и Варварин.  

 На територији округа 9 министарстава има своје окружне подручне 

јединице са укупно 67  извршилаца. 

 Расински округ има, према последњем  попису 259.441 становника и 

простире се на површини од 2668  квадраднтих километара.  

 Послови заједнички свим окружним подручним јединицама обављају 

се у оквиру Стручне службе Расинског управног округа, односно  унутрашње 

организационе јединице, одсека за опште послове и то  су:  послови који се односе 

на остваривање сарадње са органима државне управе, локалне самоуправе и другим 

органима и организацијама; управне послове у вези заснивања и престанка радног 

односа и остваривања права из радног односа; планирање извршења буџета и квота, 

израду захтева за промену у апропријацији и промени квоте, израда захтева за 

преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, 

обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним 

приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун 

плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; набавку, чување 

и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; 

пријем евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедиција 

предмета, дактилографски послови и послови умножавања материјала; превоз 

путничким аутомобилима; административни послови везани за рад Савета 

управног округа,  текуће одржавање пословног простора и други послови од 

значаја за рад управног Округа.  

 Планирана средства користиће се за следеће намене:   

 Расходи за запослене обухватају трошкове накнада за превоз, 

накнаду за боловање преко 30 дана и породиљско боловање.  

 На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су 

средства за пошту, телефоне, интернет, услуге мобилних телефона, осигурања, 

закупа имовине, енергетске, комуналне и услуге одржавања хигијене.  

 Услуге по уговору (економска класификација 423) обухватају 

компјутерске услуге администратора мреже,као и услуге за израду софтвера за рад 

писарнице (замена постојећег), услуге образовања и усавршавања запослених 

(котизације, семинари, стручни испити), услуге информисања (трошкови 

оглашавања), стручне услуге, репрезентацију, остале опште услуге. 

 У оквиру редовног одржавања пословних зграда и делова које су 

округу уступљени на коришћење као планирана нужност у 2012 години јављају се 
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следећи редовни инвестициони радови на адаптацији електро и топловодне 

секундарне мреже у Крушевцу.  

 На економској класификацији 426 – Материјал планирана су средства 

за набавку канцеларијског материјала, материјал за образовање и усавршавање 

запослених, материјал за саобраћај (издаци за гориво, уље, мазиво), материјал за 

одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.  

 

 

ГЛАВА 50.20 - НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ    
 

  Нишавски управни округ је образован Уредбом о начину вршења 

послова Министарстава и посебних организација ван њиховог седишта. 

 Округ је подручни центар државне управе и Уредбом је за Нишавски 

управни округ утврђено подручје за које је образован, и то: Град Ниш, пет градских 

општина: Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени крст и Нишка бања и општине: 

Алексинац, Ражањ, Сврљиг, Мерошина, Дољевац и Гаџин хан. Површина округа је 

2.729 м2, број становника 381.757. 

 У Округу се обављају послови државне управе и то: послови 

управног надзора, решавање у управним стварима у првом и другом степену, 

послови надзора над повереним пословима државне управе, послови стручног 

надзора над радом предузећа, установа и други послови из надлежности 

Министарства и других организација.        

 У Нишавском управном округу се извршавају функције ван седишта 

дванаест Министарстава и стручне службе Нишавског управног округа. Функције, 

активности и услуге се извршавају у оквиру организационих јединица (одељења и 

одсеци) или од самосталних извршиоца. Стручна служба Нишавског управног 

округа обезбеђује све услове за несметан рад свих запослених са седиштем у 

Округу. 

 Расходи за запослене обухватају накнаде у натури, накнаде за 

боловање преко 30 дана, накнаде за превоз запослених. 

      На економској класификацији 421 (стални трошкови) планирана су 

средства за енергетске, комуналне, услуге комуникација и остале сталне трошкове. 

 На економској класификацији 423 (услуге по уговору) планирана су 

средства за обављање редовне делатности, усавршавање запослених, улагање у 

нове софтвере, али и за обављање послова који ће имати за задатак унапређења 

државне управе и регионалног развоја и односе са јавношћу, као и део трошкова 

запослених по уговору о делу. 

 На економској класификацији 425 (текуће поправке и одржавање)  

планирана су средства за редовне поправке и одржавање објекта и опреме, односно 

за одржавање возила, комјутерске опреме, намештаја, копир апарата и друге 

опреме због дотрајалости.  

  На економској класификацији 482 (порези, обавезне таксе и казне) 

планирана су средства за регистрацију три возила округа. 

        На економској класификацији 512 (опрема) планирана су средства  за 

набавку клима уређаја и рачунара. 
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ГЛАВА 50.21 - TОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

  Укупна површина Топличког управног округа износи 2.231 км². 

Укупан број становника који живи на територији Округа је 102.075.  

 У Топличком управном округу обављају се послови државне управе 

и управног надзора које министарства воде преко својих подручних јединица, 

инспекцијских служби ван својих седишта. 

 У структури предложених средстава за овог буџетског корисника, не 

рачунајући трошкове плата и доприноса, највећи део чине стални трошкови 

(економска класификација 421), где су планирана средства за енергетске услуге, 

комуналне услуге, услуге комуникација, услуге платног промета и осигурања и др. 

 Средства за текуће поправке и одржавање (економска класификација 

425), планирана су поправку возила, сервисирања фотокопир апарата и друге 

административне опреме.  

 Средства за материјал (економска класификација 426), планирана су 

за набавку административно - потрошног материјала за све запослене у Стручној 

служби Топличког управног округа и инспекцијским службама, материјал за 

образовање и усавршавање запослених, материјали за саобраћај. 

 Средства за услуге по уговору (економска класификација 423), 

планирана су за месечног одржавања рачунарске опреме, услуге информисања 

услуге за домаћинство и угоститељство. 

 Средства за машине и опрему (економска класификација 512), за 

набавку нове опреме и замену намештаја и уградне опреме   

 

 

ГЛАВА 50.22 - ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

  Пиротски округ обухвата површину од 2.761 км
2
 и у свом саставу 

има 4 општине: Пирот, Димитровград, Бабушница и Бела Паланка. 

 У Пиротском управном округу обављају се послови државне управе 

које министарства обављају ван њиховог седишта.  

 У структури предложених средстава за овог буџетског корисника, не 

рачунајући трошкове плата и доприноса, највећи део чине стални трошкови 

(економска класификација 421), где су планирана средства за енергетске услуге, 

услуге комуникација, услуге осигурања и др. 

 Средства за текуће поправке и одржавање (економска класификација 

425), планирана су за кречење просторија које је неопходно обавити, као и за 

одржавање три аутомобила, рачунара, штампача и  копир апарата  

 Средства за материјал (економска класификација 426), планирана су 

за административни материјал (трошкове канцеларијског материјала за све 

инспекцијске службе и за стручну службу округа), материјал за образовање 

(трошкове службених гласила и правни информатор), материјал за саобраћај и др. 

 Средства за услуге по уговору (економска класификација 423), 

планирана су за услуге образовања и усавршавања, репрезентације и остале опште 

услуге (услуга по уговору по уговору о делу за једну чистачицу).  
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 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422), 

планирана су за месечне издатке за дневнице и за путарину на ауто путу. 

 

ГЛАВА 50.23 - JAБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

Јабланички управни округ са седиштем у Лесковцу чине шест 

општина (Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа и Црна Трава). Укупан 

број становника на територији Јабланичког управног округа према последњем 

попису из 2002. године је 240.923, док је површина територије округа 2.770 км
2
. 

 У структури предложених средстава за овог буџетског корисника, не 

рачунајући трошкове плата и доприноса, највећи део чине стални трошкови 

(економска класификација 421), где су планирана средства за енергетске услуге, 

услуге комуникација, услуге осигурања и др. 

 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422), 

планирана су за путовања начелника управног округа везана за планиране 

активности у наредној години, као и путовања запослених због присуствовања 

семинарима и радионицама у циљу стручног усавршавања.  

 Средства за услуге по уговору (економска класификација 423), 

планирана су за покриће расхода за одржавања рачунарске мреже, услуге 

штампања,  и др. 

  Средстава за текуће поправке и одржавање (економска 

класификација 425), планирана су за поправку оштећених степеница на помоћном 

улазу у објекат, као и кречење санитарног чвора, одржавање и сервисирање 

путничких аутомобила, административне опреме и др. 

Средства за материјал (економска класификација 426), планирана су за 

покриће расхода, пре свега за канцеларијски материјал за потребе Стручне службе 

и инспекцијских служби, материјал за образовање ( службени гласници, стручни 

часописи и публикације ) и материјал за саобраћај ( издаци за гориво и мазива ) за 

потребе Стручне службе. 

 

 

ГЛАВА 50.24 - ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Пчињски управни округ Врање се налази на крајњем југу Србије. 

Обухвата општине: Врање, Бујановац, Прешево, Трговиште, Владичин Хан, 

Сурдулицу и Босилеград. 

 Површина територије Округа је 3.520 км
2
 која обухвата седам 

општина (Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Врање, Бујановац и 

Прешево) .На том подручју живи 250.000 становника. 

 У структури предложених средстава за овог буџетског корисника, не 

рачунајући трошкове плата и доприноса, највећи део чине стални трошкови 

(економска класификација 421), где су планирана средства за енергетске услуге, 

комуналне услуге услуге комуникација, услуге осигурања и др. 

 Средства за материјал (економска класификација 426), планирана су 

за покриће расхода за административни материјал, материјал за образовање и 
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усавршавање, материјал за саобраћај (гориво и резервни делови за возило), 

материјал за одржавање хигијене и угоститељство. 

 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422), 

планирана су за трошкове путовања радника Стручне службе Пчињског управног 

округа и начелника Округа.  

 Средства за услуге по уговору (економска класификација 423), 

планирана су за компјутерске услуге репрезентације и др. 

 Средстава за текуће поправке и одржавање (економска 

класификација 425), планирана су за поправку и одржавање возила и за поправку 

фотокопирних и других апарата. 

 

 

ГЛАВА 50.25 - КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ    

 

 Косовски управни округ чине следеће општине: Подујево, Обилић, 

Приштина, Косово Поље, глоговац, Штимље, Штрпце, Урошевац, Качаники и 

Липљан. 

 Укупан број запослених је 16. У Косовском управном округу је 7 (4 

државна службеника и 3 намештеника), а преосталих 8 је у категорији запослених 

који живе ван територије Косова и Метохије.  

 У структури предложених средстава за овај округ, не рачунајући 

трошкове плата и доприноса, највећи део чине стални трошкови (економска 

класификација 421), трошкови за услуге по уговору (економска класификација 

423), трошкови материјала (економска класификација 426) и текуће поправке и 

одржавање (економска класификација 425). 

 Средства за машине и опрему (економска класификација 512), за 

набавку нове опреме и замену намештаја. 

 

  

ГЛАВА 50.26 - ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Од доношења резолуције 1244/99 којом је Косово и Метохија 

стављено под привремену управу УН, Пећки округ функционише у ограниченом 

обиму и под отежаним  околностима. Пећки управни округ чине следеће општине: 

Исток, Пећ, Клина, Дечани и Ђаковица. 

 Седиште Пећког управног округа је у Гораждевцу и у још једној 

канцеларији  у Истоку – село Осојане. 

 Пећки Управни округ обухвата најважнији и највећи део Метохије. 

Имајући у виду његов географски положај и број српског становништва који је ту 

остао, улога и функција овог државног органа је велика и значајна .Он предсавља 

везу, сада и једину, између становништва и републичких државних органа. 

 У 2011. години активности овог органа су се односили на обилазак и 

пружања какве такве помоћи раштканом становништву.  

 Обзиром на удаљеност појединих домаћинстава у 2011. години то је 

било јако отежано, као што је отежано и комуницирање са Београдом као и кретање 

становника због граничних прелаза који су задњих месеци затворени према Србији. 
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 Обављање тих и других активности финансира се искључиво из 

средстава буџета Републике Србије. 

Средства за текуће издатке користиће се за сталне трошкове, 

трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и материјал. 

 

 

ГЛАВА 50.27 - ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
 

 Призренски управни округ због догађаја који су се збили на Косову и 

Метохији 1999. године, размештeн је у Штрпце - Брезовицу, где је смештен и 

колективни центар за расељена лица из Призрена.  

 У Призренском управном округу престао је рад инспекцијске службе 

које су биле у округу до 1999. године и размештене су по централној Србији.  

 Правилником и систематизацијом радних места у овом управном 

округу систематизовано је 6 радних места. 

 У структури предложених средстава за овај округ, планирају се 

средства за трошкове плата и доприноса, сталне трошкове (економска 

класификација 421), трошкове за услуге по уговору (економска класификација 

423), трошкове материјала (економска класификација 426) и текуће поправке и 

одржавање (економска класификација 425). 

 
  

ГЛАВА 50.28 - КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
            

 Косовскомитровачки управни округ врши послове државне управе на 

територији шест општина и то: Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић, Зубин 

Поток, Вучитрн и Србица. У округу има 49 запослених. 

У структури предложених средстава за овај округ, планирају се средства 

за трошкове плата и доприноса, сталне трошкове (економска класификација 421), 

трошкове за услуге по уговору (економска класификација 423), трошкове 

материјала (економска класификација 426) и текуће поправке и одржавање 

(економска класификација 425). 

 

 

ГЛАВА 50.29 - КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

 

 Oпштине које припадају Косовско – поморавском управном округу: 

Гњилане, Ново Брдо, Косовска Каменица и Косовска Витина. 

 На подручју Округа где припадају ове Општине, живи око 35.000 

Срба. Што се тиче Републичке инспекције у свим ресорима, сви наши инспектори 

који су раније били под надлежношћу Округа, до 1999 године, сада су под 

надлежношћу Косовскомитровачког Округа са седиштем у Косовској Митровици, 

где су поједини и инпектори радно ангажовани.  

 У Косовско-поморавском управном округу има 7 запослених и то: 

начелник округа и 6 запослених. 
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РАЗДЕО 51 - МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА   

     

 Програм 0101 - Уређење здравственог система 

 Главни програм: 1801 – Уређење и надзор у области здравства 

 Циљеви: 

 Циљ овог програма је да осигура уређење, развој и надзор 

спровођења здравствене политике која има сврху да омогући 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: Овај програм покрива функције Министарства здравља у 

областима везаним за уређење здравственог система тј. система здравствене 

заштите; система обавезног здравственог соигурања; 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 специјализацију здравствених радника; обезбеђивање здравствене 

заштите из јавних прихода укључујући финансирање и процену потрeба; 

обезбеђивање здравствене заштите странаца и др. 

 Прaвни основ: Члан 14. Закона о министарствима, којим су 

дефинисани послови државне управе, који се односе на Министарство здравља; 

Закон о здравственој заштити; Закон о здравственом осигурању; Закон о државној 

управи; Закон о коморама здравствених радника; Закон о јавном здрављу; Закон о 

Црвеном крсту; Закон о средствима у својини Републике Србије; Закон о 

безбедности саобраћаја на путевима; Други правни прописи којима се регулише 

област здравства. 

 Излaзни резултaти: 

Усвојен Закон о евиденцијама у области здравствене заштите. 

опис: 1 

Усвојена национална стратегија политике о лековима. 

опис: 1 

Спроведен поступак полагања стручних испита за здравствене раднике и 

здравствене сараднике са високом стручном спремом. 

опис: 2.500 кандидата. 

Спроведен поступак за доделу назива примаријус за докторе медицине, докторе 

стомстологије и дипломиране фармацеуте. 

опис: 150 кандидата 

Спроведен поступак одобрења специјализација и ужих специјализација за 

здравствене раднике и здравствене сараднике. 

опис: 1000 кандидата. 

Спроведен поступак процене здравствених технологија. 

опис: 600 

 Програм 0102 - Надзор и контрола здравствених установа 

 Циљеви: 
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 Унапређење здравља грађана, спровођењем сталне контроле 

здравствених установа кроз инспекцијски надзор у делу квалитета рада 

здравствених установа, како редовног тако и ванредног надзора. 

 Опис: Овај програм обухвата 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. 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. Редовни надзори и надзори организовани због ванредних 

околности (по захтеву грађана, других државних органа или других правних лица ) 

спроводе се у потпуности у законском року. Здравствена инспекција врши надзор и 

над спровођењем провере квалитета стручног рада (унутрашњом и спољном 

провером) здравствених установа, приватне праксе, здравствених радника и 

здравствених сарадника. Осим наведеног, овим програмом је обухваћен и: 

 - преглед простора и опреме , као и провера услова за оснивање, 

почетак рада и обављање здравствене делатности у здравственим установама и 

приватној пракси; 

 - утврђивање испуњености услова за обављање прекида трудноће у 

гинеколошким ординацијама; 

 - утврђивање испуњености услова за обављање послова 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације и др. 

Послови из овог програма се обављају у оквиру Сектора за организацију 

здравствене службе и здравствену инспекцију. 

 Прaвни основ: Члан 14. Закона о министарствима којим су 

дефинисани послови државне управе, који се односе на Министарство здравља; 

Закон о здравственој заштити; Закон о здравственом осигурању; Закон о коморама 

здравствених радника; Закон о Црвеном крсту; Закон о државној управи; 

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и 

здравствених сарадника; Посебни колективни уговор за државне органе; 

Правилник о средствима личне заштите и опреме запослених у министарству 

здравља бр.110-00-61/2003-04 од 04.07.2003. године. Правилник о начину и висини 

трошкова насталих у поступку вршења инспекцијског надзора здравствене 

инспекције по захтеву странке.  

 Излaзни резултaти: 

Реализација редовног инспекцијског надзора по плану за 2008.годину 

Реализација редовног инспекцијског надзора по захтеву 

опис: 3500 надзора 

Доношење решења о испуњености законом прописаних услова за почетак рада и 

обављање здравствене делатности у здравственим установама и приватној пракси 

опис: 1000 решења 

Реализација донетих управних мера у поступку инспекцијског надзора 

опис: 3.100 надзора. 

 Програм 0103 - Санитарни надзор 

 Циљеви: 
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 Овај програм има за циљ надзор санитарних инспектора над 

спровођењем мера превентивне здравствене заштите, које су одређене законом, као 

и да обезбеди санитарну, хигијенску и епидемиолошку заштиту грађана широм 

земље. 

 Опис: Програм обухвата послове унутрашњег надзора над имаоцима 

јавних овлашћења у обављању послова државне управе у области вођења управног 

поступка и израду записника са предлогом мера из области санитарне инспекције, 

израду правила у вршењу инспекцијских послова о увођење нових метода рада 

кроз публиковање брошура уз израду посебних програма за стручно усавршавање 

инспектора и едукацију из области вођења управног поступка; израду записника о 

извршеном надзору над радом инспектора у Сектору, периодично и годишње и по 

утврђеном стању; предлоге министру о предузимању одговарајућих мера, израду 

нацрта решања у другостепеном упрвном поступку и припрему одговора на тужбе 

и одговора на тужбе у вези са вођењем управног спора и одговоре на тужбе због 

накнаде штете у вези са вођењем управног поступка инспектора, израду стратегија, 

програма и планова Сектора, израду анализа о раду инспектора у области вођења 

управног поступка, и друге послове из делокруга Сектора. 

 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; 

изрaђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у 

Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и годишње и по 

утрвђеном стању предлаже 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 из 

делокруга Сектора. 

 Санитарна инспекција обавља инспекцијске и са њим повезане 

стручне послове који обухватају: санитарни и здравствени надзор у области 

заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, 

здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету јавног 

снабдевања становништва хигијенском водом за пиће; контролу санитарно-

хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног 

саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављeња под 

здравствени надзор, као и нaдзор над постројењима, уређајима и опремом која се 

користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање 

санитарно хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у 

поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; 

санитарни надзор на државној граници; решавање у управним стварима у првом и 

другом степену; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу 

поверених послова државне управе; надзор над радом санитарних инспектора 

унутар Одељења; као и друге послове одређене Законом из делокруга Сектора. 

 Прaвни основ: Закон о државној управи; Закон о здравственој 

заштити; Закон о безбедности хране; Закон о санитарном надзору; Закон о 

здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе; Закон 

о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште употребе; 
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Закон о заштити становништва од заразних болести; Закон о водама; Закон о 

безбедности и здрављу на раду; Посебни колективни уговор за државне органе; 

Закон о лековима и медицинским средствима и др. законски прописи.   

 Излaзни резултaти: 

Инспекцијско узорковање предмета опште употребе. 

опис: 38.500 захтева. 

Решење о санитарној сагласности на идејни пројекат. 

опис: 98 сагласности. 

Санитарни надзор над саобраћајним средствима у међународном саобраћају. 

опис: 29.500 надзора. 

Санитарни надзор предмета опште употребе при увозу . 

опис: 32.250 захтева. 

Реализација ванредних санитарних надзора 

опис: реализовано 3450 надзора 

Решење о санитарној сагласности за коришћење објекта. 

опис: 110 сагласности. 

Санитарни надзор хране при увозу. 

опис: 4.500 захтева. 

 Програм 0104 - Надзор у области лекова и дрога 

 Циљеви: 

 Овај програм има за циљ да обезбеди сигуран и квалитетан приступ 

лекова пацијентима у Србији. 

 Опис: Програм обухвата следеће послове: учествовање у припреми и 

спровођењу међународних споразума и пројеката као и спровођење међународне 

сарадње у области лекова, медицинских средстава; 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 средстава; вођење Регистара о субјектима 

производње, промета и испитивања у области лекова и медицинских средстава и 

галенским лабораторијама, Регистра издатих сертификата о примени Смерница 

добре произвођачке праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о 

издавању сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, вођење 

Регистра лабораторија, Регистра издатих сертификата о примени Смерница добре 

лабораторијске праксе, евиденције издатих решења о укидању сертификата Добре 

лабораторијске праксе; примена ЕУ стандарда у циљу приступања чланству 

Европској мрежи Конвенције Фармацеутске инспекције (PIC/S); послове везане за 

примену смерница Добре произвођачке праксе, Добре дистрибутивне праксе и 

Добре лабораторијске праксе; решавање у управним стварима у првом степену у 

области лекова, медицинских средстава; сарадња са Агенцијом за лекове и 

медицинска средства и са другим државним органима, организацијама, 
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институцијама и удружењима у области лекова, медицинских средстава, и друге 

послове из делокруга одсека. 

 Прaвни основ:Члан 14. Закона о министарствима којим су 

дефинисани послови државне управе, који се односе на Министарство здравља; 

Закон о здравственој заштити; Закон о лековима и медицинским средствима; Закон 

о производњи и промету опојних дрога; Закон о супстанцама које се користе у 

недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци. 

 Излaзни резултaти: 

Број инспекцијских надзора у области опојних дрога и прекурсора 

опис: 587 надзора 

Број издатих дозвола за увоз и извоз опојних дрога 

опис: 650 дозвола 

Број међународних извештаја 

опис: 90 

Број оверених књига евиденције опојних дрога 

опис: 1200 оверених књига 

Број издатих дозвола за увоз и извоз прекурсора и супстанци ван списка 

прекурсора 

опис: 980 

Број инспекцијских надзора у области лекова и медицинских средстава 

опис: 587 надзора 

Број издатих дозвола за производњу и промет лекова и медицинских средстава 

опис: 207 издатих дозвола 

 Програм 0201 - Програми јавног здравља у функцији института и 

завода за јавно здравље 

 Главни програм: 1802 – Превентивна здравствена заштита 

 Циљеви: 

 1.Унапређење здравља осетљивих групација (труднице, мала и 

предшколска деца, школска деца, лица старија од 65 година живота и особе са 

инвалидитетом) и целокупног становништва кроз координацију и стручно-

методолошку подршку акцијама промоције здравља, као и обезбеђивање 

информације о демографском и здравственом стању становништва, фунционисању, 

коришћењу и квалитету здравствене заштите и процени утицаја фактора ризика по 

здравље у социјалној и животној средини;  

 2.Одржавање стабилне епидемиолошке ситуације путем превенције и 

контроле заразних болести укључујући праћење и контролу спровођења 

националног програма имунизације, рада референтних лабораторија за контролу 

заразних болести, контролу безбедности хране, као и одржавање спремности за 

ванредна стања: епидемије и несреће и катастрофе изазване природним и људским 

фактором. 

 Опис: Програм од општег интереса који се спроводи у функцији 

института и завода за јавно здравље (укупно 24) је усмерен на стварање услова за 

очување и унапређење здравља становништва и заштиту животне средине кроз 

координацију, усклађивање и стручно повезивање рада здравствених установа и 

других институција и организација, као и праћење, анализу и оцену параметара 
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везаних за здравље становништва, перформансе здравственог система и факторе 

ризика у животној средини. 

 Програм "Спровођење функција општег интереса у здравству" у 2012 

години обухвата: 

 - Услуге општег интереса које се спроводе у функцији института и 

завода за јавно здравље (укупно 24); 

 - Трошкове за рад републичких стручних комисија и комисије за 

процену здравствених технологија; 

 - Трошкове ванредног стручног надзора над радом здравствених 

установа у циљу провере квалитета стручног рада; 

 - Трошкови за ванредне и друге ситуације (средства у резерви). 

Програми јаног здравља института и завода за јавно здравље ће се реализовати кроз 

следеће подпрограме и активности: 

 1. Праћење и анализа здравственог стања становништва и ризика по 

здравље из социјалне и животне средине као и праћење и анализа рада и ефеката 

рада здравствене службе. Наведене анализе се спроводе на основу прикупљених 

података виталне и здравствене статистике (збирни извештаји) и индивидуалних 

податка о рођењу, смрти, прекидима трудноће и лицима на хоспитализацији 

(индивидуални извештаји), података из пријава оболелих од заразних болести и 

незаразних болести. Анализом су обухваћени основни показатељи, закључци и 

предлози мера за унапређење и обезбеђење услова за здравље и унапређење 

система здравствене заштите. Подаци се прикупљају од здравствених установа 

преко окружних института/завода за јавно здравље и достављају Институту за 

јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", где се спроводи обрада за целу 

територију Републике Србије и потом доставља извештај Министарству здравља. 

Анализом су посебно обухваћене потребе за кадровима (кадровски план), као и 

потребе за стручним усавршавањем здравствених радника и сарадника (план 

потребних специјализација и ужих специјализација) и то како за ниво здавствене 

установе, тако и за ниво региона, односно Републике Србије. Анализа се доставља 

Институту за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут” и Министарству 

здравља. 

 2. Развој здравственог информационог система (ресурне базе 

података) који треба да обезбеди континуирано ажурирање података о ресурсима 

здравствених установа (организациона структура, кадрови, опрема) ради 

унапређења квалитета података и обезбеђивања бољег управљања ресурсима у 

здравству. Подаци се прикупљају од здравствених установа преко окружних 

института/завода за јавно здравље и достављају се Институту за јавно здравље 

Србије "Др Милан Јовановић Батут", где се спроводи обрада за целу територију 

Републике Србије. Сачињавање и достављање шестомесечног и годишњег 

извештаја Министарству здравља о броју и структури запослених радника у 

здравственим установама у Републици Србији. Пружање стручно методолошке 

помоћи здравственим установама преко мреже института/завода за јавно здравље у 

прикључивању на систем ЦИС.  

 3. Праћење квалитета рада здравствених установа и организација и 

спровођење провере квалитета стручног рада спроводиће институти и заводи за 

јавно здравље са референтним установама које учествују у спровођењу редовне 
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спољне провере квалитета стручног рада, према годишњем плану који доноси 

Министар здравља. У оквиру сталног праћења квалитета здравствених услуга, 

једном годишње, се прате, истражују и анализирају параметри квалитета рада 

здравствених установа и задовољства пацијената пруженом здравственом 

заштитом. Годишњи извештај о квалитету рада здравствених установа се доставља 

Министарству здравља. 

 4. 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. Ова активност се састоји из три целине и то: 

- Националног програма унапређења здравља становништва и популационе 

едукације; 

- Програма заштите становништва од заразних и незаразних болести (део 

здравственог васпитања) и 

- Спровођења националних кампања за унапређење здравља и превенцију ризика 

по здравље у социјалној и животној средини. 

Институти/заводи за јавно здравље врше координацију и пружају стручно-

методолошку помоћ здравственим установама примарне здравствене заштите, 

предшколским установама, основним и средњим школама и другим организацијама 

које спроводе програмски здравствено-васпитни рад. Посебно се прати спровођење 

активности промоције здравља у оквиру националних стратегија и програма 

здравствене заштите. Институти/заводи за јавно здравље прикупљају и анализирају 

податке о спроведеним активностима промоције здравља, достављају Институту за 

јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", који сачињава годишњи 

извештај и доставља га Министарству здравља. 

 5. Превенција и контрола заразних болести укључујући и национални 

програм имунизације који се спроводи, кроз следеће активности:  

- Здравствени надзор, прикупљање и евиденцију пријава заразних болести; праћење 

и анализа епидемиолошке ситуације; елиминација и ерадикација приоритетних 

заразних болести; евиденцију, превенцију и контролу ХИВ-а и других полно 

преносивих болести; превенцију и контролу болничких инфекција и здравствено 

васпитање у вези са превенцијом и контролом заразних болести. 

- Подршка националном програму имунизације кроз евалуацију спровођења 

Програма имунизације лица одређеног узраста, лица експонираних одређеним 

заразним болестима и имунизованих по клиничким индикацијама, кроз 

организацију рада стручног тима за утврђивање трајних контраиндикација, 

планирање, организацију и учешће у спровођењу додатних имунизационих 

активности. Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", 

прикупља податке о спроведеним активностима и доставља Министарству здравља 

годишњи извештај о превенцији и контроли заразних болести и спровођењу 

Националног програма вакцинације. 

 6. Евиденција и праћење и анализа епидемиологије водећих 

хроничних незаразних обољења које се одвијају кроз неколико активности: 

- евиденције и праћење водећих хроничних незаразних обољења; 

- вођење регистра за рак; 

- вођење регистра за акутни коронарни синдром; 
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- вођење/увођење регистра за дијабетес мелитус. 

За водећа хронична незаразна обољења се врши континуиран унос података из 

индивидуалних пријава, ажурирање популационих регистара на основу података из 

потврда о смрти и сачињава анализа о актуелној епидемиолошкој ситуацији. 

Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", врши анализу 

података из регистара и доставља Министарству здравља годишњи извештај о 

кретању хроничних неразазних болести. 

 7. 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. Анализе узорака воде за пиће, површинских 

вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију, вода из јавних 

базена, намирница и предмета опште употребе, ваздуха и отпадних вода из 

индустријских објеката које су извршили институти/заводи за јавно здравље чине 

изворе података о фактора ризика. Праћење и анализа посебно обухвата анализу 

фактора ризика у школској средини и утицај на здравље школске деце и омладине.  

Институти/заводи достављају податке и анализу о факторима ризика у животној 

средини који угрожавају здравље људи Институту за јавно здравље Србије "Др 

Милан Јовановић Батут", који сачињава годишњу анализу о здравственим 

индикаторима животне средине према ENHIS бази, за подручје Републике Србије и 

доставља је Министарству здравља.  

 8. Микробиологија јавног здравља која подразумева анализу и 

контролу епидемија и микробиолошких испитивања у циљу откривања узрочника, 

резервоара и пута преношења заразе. 

 9. Организација спремности за ванредна стања, епидемије, природне 

несреће и катастрофе изазване људским фактором подразумева: 

- Израду планова за ванредна стања, епидемије, несреће и катастрофе изазване 

природним и људским фактором, формирање приправних екипа за случај 

ванредних стања (епидемиолог, специјалиста хигијене, микробиолог, санитарни, 

хемијски и лабораторијски техничар, возач), двадесетчетворочасовна приправност 

екипе, као и опремање екипа заштитном опремом. 

Институт за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут” као референтна 

здравствена установа у Програму поред послова од општег интереса, обавља и 

активности, и то:  

1. Координација активности на пољу ХИВ/АИДС-а кроз рад Националне 

канцеларије за ХИВ/АИДС; 

2. Активност Депозитарне библиотеке на дисеминацији информација Светске 

здравствене организације; 

3. Развој националних здравствених рачуна у Србији;  

4. Припрема и спровођење Међународног здравственог правилника; 

5. Програм имплементације система комуникације и концепта епидемијског 

обавештавања у складу са препорукама ЕУ, које ће се, између осталог, спроводити 

кроз активности: 

- епидемијско обавештавање, 

- развијање базе за евиденцију заразних болести у складу са методологијом ЕУ, 

- одржавање квалитетне телекомуникационе структуре. 
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6. Мониторинг система управљања инфективним медицинским отпадом у 

здравственим установама у Републици Србији. 

Предлог нових програма за 2012. годину: 

7. Унапређење информационе подршке за спровођење ПОМПИДУ упитника. 

8. Праћење и процена Стратегије за јавно здравље. 

 Прaвни основ: Чл 18. став 1. тач. 1, 2, 3, 4, 5,6, 9, 10, 12. Закона о 

здравственој заштити; Чл 12. Закона о заштити становништва од заразних болести. 

 Излaзни резултaти: 

Број годишњих извештаја о здравственој исправности намирница .  

опис: 24 

Анализа одабраних показатеља здравственог стањa. 

опис: 24 

Број и врста медијских активности из области промоције здравља. 

опис: 180 

Број годишњих извештаја о заразним болестима.  

опис: 24 

Анализа рада стационарних здравствених установа и коришћење болничке 

здравствене заштите. 

опис: 24 

Анализа рада ванболничких здравствених установа и коришћење ПЗЗ. 

опис: 24 

Број едукативних активности едукација становништва за промоцију здравља. 

опис: 691 

Број сачињених анализа показатеља квалитета рада у здравственим установама 

округа . 

опис: 24 

Број прикупљених појединачних и збирних пријава заразних болести.  

опис: 305000 

Број прикупљених, обрађених и супервизираних ИП новооболелим особама од 

АКС.  

опис: 22000 

Број извршених контрола пријављивања заразних болести на терену 

опис: 30.000 

Број формираних база података о кадровима. 

опис: 24 

Број прикупљених, обрађених и анализираних индивидуалних здравствено-

статистичких извештаја 

опис: 1.100.000 

Број едукативних активности (едукација eдукатора ) за промоцију здравља. 

опис: 268 

Број прикупљених, обрађених и супервизираних ИП о новооболелим особама од 

дијабетеса.  

опис: 20000 

Број сачињених анализа задовољства запослених у здравственим установама 

округа. 

опис: 24 
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Број формираних екипа за ванредне ситуације у институтима/заводима.  

опис: 70 

Број годишњих извештаја о здравственој исправности предмета опште употребе.  

опис: 24 

Број пријављених и одјављених епидемија заразних болести.  

опис: 600 

Број прикупљених, обрађених и супервизираних ИП о новооболелим особама од 

малигних тумора . 

опис: 37000 

Број сачињених анализа задовољства корисника здравственом заштитом у 

здравственим установама округа . 

опис: 24 

Број извршених провера квалитета стручног рада  

опис: 268 

Број формираних база података о организационој структури. 

опис: 24 

Број извештаја о здравственој исправности воде за пиће .  

опис: 276  

 Програм 0202 - Подстицање активности на омасовљавању 

добровољног давалаштва крви 

 Циљеви: 

 1. Циљ пројекта је да се осигура сталан и довољан прилив редовних 

давалаца крви из популационих група са ниским ризиком у понашању уз достизање 

индекса давалаштва од 40 давања на 1000 становника у 2012. години, као и 

континуирано, уједначено снабдевање крви током читаве године и задовољење 

рационалних захтева болница за снабдевање безбедном крвљу/компонентама; 

 2. Подизање свести грађана о значају добровољног давалаштва крви 

и 

 3. Смањење броја наменских давања крви. 

 Опис: Подстицање активности развоја добровољног давалаштва крви 

спровођењем активности на мотивацији, регрутовању и задржавању добровољних, 

неплаћених давалаца крви из нискоризичних група становништва са посебним 

циљем подмлађивања структуре добровољних давалаца. Овај програм подразумева 

укључивање друштвене заједнице и континуирани рад уз праћење активности на 

терену и адекватну финансијску подршку кључних носилаца активности у погледу 

мотивисања, регрутовања и задржавања добровољних, неплаћених давалаца крви. 

Добровољно давалаштво крви и развој капацитета за подршку промоције 

давалаштва координише Црвени крст, обухвата волонтере, образовне и здравствене 

установе, разна удружења, уз штампање и дистрибуциоју пропагандног 

материајала. Овај програм обезбеђује одржавање броја редовних давалаца крви, 

регрутовање нових давалаца крви кроз мотивацију (мали знак пажње, захвалнице), 

подршку и едукацију. 

 Програм спроводе:  

- Институт за трансфузију крви Србије, Београд, 

 - Завод за трансфузију крви Војводине, Нови Сад ,  

- Завод за трансфузију крви Ниш,  
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- Црвени крст Србије, 

Укупна вредност пројекта износи: 

 Прaвни основ: Члан 18.став 1. тачка 15. Закон о здравственој 

заштити; Члан 7.став 1.тачка 4 и члан 13.став 1 Закона о Црвеном крсту Србије.  

 Излaзни резултaти: 

Укупан број нових давалаца крви 

опис: 40280 нових давалаца (23000+7780+9500) 

Број волонтера у акцијама ДДК 

опис: 1000 волонтера 

Број јединица крви редовних давалаца 

опис: 223 600 јединица крви (80000+68600+75000) 

Укупан број редовних давалаца крви 

опис: 111 800 давалаца (40000+34300+37500) 

Број акција добровољног давања крви 

опис: 3000 акција 

Број наменских давалаца крви 

опис: 20500 наменских давалаца 

Број деце на конкурсу „Крв која живот значи“ 

опис: 18000 деце 

Број знакова признања за добровољне даваоце крви 

опис: 20000 одштампаних признања 

Број организација Црвеног крста које обележавају значајне датуме за добровољно 

давалаштво. 

опис: 183 организације 

 Програм 0203 - Здравствева заштита лица на издржавању казне 

затвора и извршење мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања 

 Циљеви: 

 - Обезбедити здравствену заштиту лицима на издржавању казне 

затвора која им се пружа ван завода за издржавање заводских санкција, 

извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 

здравственој установи, обавезног психијатријског лечења на слободи, обавезног 

лечења алкохоличара и наркомана и других у тренутку када настане потреба и 

 - Обезбедити здравствену заштиту лицима непознатог пребивалишта 

у хитним случајевима. 

 Опис: Здравствена заштита лица која се налазе на издржавању казне 

затвора која им се пружа ван завода за издржавање заводских санкција, 

извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 

здравственој установи, обавезног психијатријског лечења на слободи, обавезног 

психијатријског лечења алкохоличара и наркомана. Програм такође обухвата хитну 

медицинску помоћ пружену осигураницима, у случају када здравствена установа 

исту није наплатила од организације за здравствено осигурање у року од 90 дана од 

дана испостављања фактуре, а што је у складу са чланом 162. Закона о здравственој 

заштити. Програм обухвата и трошкове накнаде здравственим установама и 

приватној пракси за указану хитну медицинску помоћ странцу, ако здравствена 

установа или приватна пракса ту накнаду није могла да наплати од странца, у 
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складу са чланом 242 Закона о здравственој заштити. Здравствену заштиту за ове 

осигуранике обављају: 

- Специјална психијатријска болница у Горњој Топоници; 

- Неуропсихијатријска болница Вршац ; 

- Специјална болница за неуропсихијатрију Нови Кнежевац и  

- друге здравствене установе. 

 Прaвни основ: Члан 18 став (1) тачка 7 и 8. Закона о здравственој 

заштити; Члан 162 став (1 и 2 ) Закона о здравственој заштити; Члан 242 Закона о 

здравственој заштити. 

 Излaзни резултaти: 

Број обрађених пацијената на издржавању казне затворе и извршењу мера 

безбедности 

опис:160 

Спроведене мере безбедности обавезног лечења алкохоличара. 

опис:32 пацијента. 

 Програм 0210 - Програм заштите од јонизујућег зрачења у радној 

средини у функцији Института за медицину рада 

 Циљеви: 

 Превенција настанка поремећаја здравља радника изложених 

јонизујућем зрачењу. 

 Опис: Здравствени прегледи запослених у зони јонизујућих зрачења 

обављају се по програму за периодичне прегледе једном годишње. Пројектом би се 

упоредиле 3 узастопне анализе 2012-2014. године. Овим пројектом се процењује 

радијациони ризик оболевања радника на различитим радним местима 

(интервентни кардиолози, радници нуклеарне медицине, радиолози у домовима 

здравља), као и радника који живе на контаминираним теренима у Србији и 

осталим неконтаминираним; обавиће се процена канцерогеног ризика (тренд 

канцерогенезе) у Србији под утицајем радиоактивног зрачења. Програм спроводи: 

Институт за медицину рада „др Драгомир Карајовић“ Београд.  

 Прaвни основ: Члан 18. став 1 тачка 22. Закона о здравственој 

заштити. 

 Излaзни резултaти: 

Број мерења радиоактивности воде, хране , урина 

опис: 100 узорака 

Број лабораторијских анализа 

опис: 500 лабораторијских анализа 

Број анализа ћелијских ензима 

опис: 500 анализа (АПЛ и МПО) 

Сачињена и објављена студија о утицају јонизујућег зрачења на здравље радника 

који раде на различитим радним местима и на здравље становника одређених 

делова Србије 

опис: 1 студија 

Број узорака урина 

опис: 200 узорака 

Број анализа кариотипа и хромозомских аберација 

опис: 500 анализа 
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Број микронуклеусних тестова 

опис: 500 микронуклеусних тестова 

Сачињена процена канцерогеног ризика (тренд канцерогенезе) 

опис: 1 процена 

Број УЗ прегледа 

опис: 750 УЗ прегледа  

 Програм 0205 - Програми јавног здравља у функцији завода за 

антирабичну заштиту (заштиту од беснила) "Луј Пастер" Нови Сад 

 Циљеви: 

 1. Спроведен епидемиолошки надзор над беснилом; 

 2. Спроведена епидемиолошка испитивања код беснила; 

 3. Подизање нивоа знања здравствених радника из области 

превентиве  беснила; 

 4. Подизање нивоа знања становништва из области превентиве 

беснила и 

 5. Побољшан квалитет антирабичне заштите становништва. 

 Опис: Овим пројектом Завода 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. 

Пројекат спроводи: Завод за антирабичну заштиту ( заштиту од беснила) „Завод 

Луј Пастер“ Нови Сад. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 4. Закона о здравственој   

 Излaзни резултaти: 

Број сакупљених узорака сојева вируса беснила 

опис:150 узорака 

Број извештаја здравствених установа о утврђеним позитивним случајевима 

беснила код животиња 

опис:150 извештаја здравствених установа 

Број дневних извештаја о епизоотиолошкој ситуацији беснила са Картограмом 

опис:780 дневних извештаја 

Број едукативних програма из области антирабичне заштите 

опис:6 едукативних програма 

Број епидемиолошких испитивања озлеђених пацијената и пацијената у контакту са 

животињом са доказаним беснилом 

опис:90 епидемиолошких испитивања 

Број антирабичних станица у Републици Србији са уведеном електронском 

медицинском документацијом 
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опис:26 антирабичних станица 

Број регрутованих и контролисаних давалаца плазме за производњу хуманог 

антирабичног серума 

опис:18 

Број извештаја здравствених установа о утврђеним негативним случајевима 

беснила код животиња које су нанеле озледу људима 

опис:480 извештаја здравствених установа 

Број месечних епизоотиолошких извештаја 

опис:12 извештаја 

Број праћења и контрола спровођења антирабичне заштите у случају повреде људи 

од животиње са лабораторијски потврђеним беснилом 

опис:360 контрола 

Број ванредних специфичних контрола вакцине и серума против беснила 

опис:12 ванредних контрола (6+6) 

Број спроведених стручних надзора у антирабичним станицама у Републици 

Србији 

опис:24 спроведена стручна надзора 

 Програм 0206 - Програми јавног здравља у функцији института за 

вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"  

 Циљеви: Благовремено дијагностикована појава заразне болести и 

 Спроведен надзор над заразним болестима. 

 Опис: 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; хеморагичне грознице и других вирусних оболења. Овим програмом се 

унапређује рад референтних лабораторија и стварају услови за њихово 

усклађивање са стандардима ЕУ и актвно учешће у раду европских и светских 

мрежа референтних лабораторија.  

Носилац пројекта је: Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ 

Београд. 

 Прaвни основ:Члан 18.став 1. тачка 3. и 4. Закона о здравственој 

заштити  и Члан 39. Закона о заштити становништва од заразних болести  

 Излaзни резултaти: 

Број тестираних трудница на рубелу 

опис:50 трудница 

Број тестираних В. Зостер инфекција 

опис:100 тестираних 

Број доказаних респираторних вируса 

опис:300 доказаних респираторних вируса 

Број урађених ЕЛИЗА теста 

опис:200 тестова 

Број изолата полио вируса 

опис:4 изолата 

Број изолованих вируса у ћелијама културе ткива и јајима 

опис:1000 изолованих вируса 

Број тестираних на морбиле 
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опис:50 тестираних 

Број послатих сојева у СЗО 

опис:152 послатих сојева 

Број узорака М/Р вируса 

опис:60 узорака 

Број тестираних на вирус грипа 

опис:4000 тестираних 

Број тестираних КРС на рубелу 

опис:50 тестираних 

Број обрађених хуманих узорака на вирусну хеморагичну грозницу 

опис:800 узорака 

Број изолација полио и нон-полио ентеровируса 

опис:150 изолација 

Број вирусолошки обрађених пацијената 

опис:15 пацијената   

 Програм 0211 - Програми јавног здравља у функцији здравог радника 

 Циљеви: Унапређење и очување здравља радно активног 

становништва; Развој здравих окружења у радној средини; Афирмација здравих 

стилова живота и Смањивање обољевања и повређивања запослених. 

 Опис: Овај програм је део Националног програма за превенцију 

хроничних незаразних обољења. Фактори ризика за настанак водећих узрока 

обољевања и умирања су: пушење, неадекватна исхрана и физичка неактивност, 

гојазност, стрес и повишени крвни притисак. Са друге стране, професионални 

ризици и опасности на радним местима са повећаним ризиком доприносе настанку 

професионалних болести, болести у вези са радом и повреда на раду. Обзиром да се 

ризик настанка водећих обољења може смањити или елиминисати применом 

одређених превентивних, односно здравствено-промотивних активности, врло је 

важно развијати и унапређивати активности промоције здравља како у животној, 

тако и у радној средини.  

 Програм спроводи: Институт за медицину рада „др Драгомир 

Карајовић“ Београд 

 Прaвни основ:Члан 18.став 1. тачка 1. и 2. Закона о здравственој 

заштити   

 Излaзни резултaти: 

Број учесника семинара здравствених радника из примарне здравствене заштите 

опис:100 учесника 

Број учесника семинара здравствених радника из служби медицине рада 

опис:100 учесника 

Број установа службе медицине рада у којима се прикупљају подаци о запосленима 

у Србији 

опис:50 установа 

Број кампања за промоцију здравља 

опис:5 кампања 

Број лифлета, постера, брошура, водича добре праксе, презентација у медијима 

опис:10000 лифлета, 1000 постера, 1000 брошура, 1000 водича добре праксе, 50 

презентација у медијима 
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Број прегледаних испитаника на радним местима са повећаним ризиком 

опис:500 прегледаних испитаника 

Број едукативних семинара 

опис:10 семинара 

Број штампаних едукативних материјала 

опис:100 штампаних материјала 

Број састанака са регионалним Заводима за медицину рада 

опис:4 састанка  

 Програм 0208 - Унапређење здравља посебних групација 

становништва 

 Циљеви: 

Унапређње система здравствене заштите за боље здравље угрожених групација 

становништва и стварање бољих услова у систему здравствене заштите за 

задовољавање здравствених потреба угрожених популационих група. 

 Опис: Министарство здравља је сачинило документ ˝Боље здравље за 

све у трећем миленијуму˝. Овај документ се састоји од три дела: 

1)Здравствена политика; 

2)Визија система здравствене заштите у Републици Србији; 

3)Стратегија и акциони план реформе система здравствене заштите у Републици 

Србији. 

Документ ˝Здравствена политика˝ је усвојен од стране Владе Републике Србије у 

фебруару 2003. године у циљу да истакне значај правичног и једнаког приступа 

здравственој заштити за све грађане Републике Србије за исте потребе, као и 

важност унапређења здравствене заштите угрожених популационих група. То 

подразумева дефинисање националних циљева за смањење неједнакости у здрављу 

и унапређење здравствене заштите групација становништва које су у неповољном 

положају и због тога посебно осетљиве (деца, млади, жене у вези са материнством, 

Роми). 

Програм унапређења здравља посебних групација становништва обухвата пројекте 

и активности које се усмерене на унапређење здравља и система здравствене 

заштите, побољшање квалитета живота и превенцију ризика ,који угрожавају 

здравље деце и омладине, жена и Рома. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1 тачка 1. и 2. Закона о здравственој 

заштити; Закон о заштити права и слобода националних мањина;  Декларација о 

проглашењу декаде укључивања Рома 2005/2015. године, које су у Софији у 

фебруару 2005. године потписале Балканске земље; Стратегија за унапређење 

положаја рома са Акционим планом. 

 Излaзни резултaти: 

Унапређење здравља посебних групација становништва. 

 Опис: Број лица ромске популације који су обухваћени пројектним 

активностима. 

 Програм: 0208 - Унапређење здравља посебних групација 

становништва 

 Опис: Пројекат ће реализовати домови здравља као и институт и 

заводи за јавно здравље у сарадњи са ромским невладиним организацијама, са 

освртом на специфичне проблеме у локалној заједници везане за здравље Рома. 
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Пројекат ће остварити активности усмерена на побољшање здравствене заштите 

ромске популације у смислу превенције: неухрањености и анемије; хроничних 

незаразних болести; цревних и других заразних болести; болести зависности; полно 

преносивих болести 

 Други циљ је усмерен на унапређење услова животног окружења у 

ромској заједници, што подразумева испитивање хигијенско епидемиолошких 

услова у ромским насељима и њиховог утицаја на здравље ромске популације. 

Резултат овог испитивања ће бити препоруке за предузимање конкретних мера за 

уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести социомедицинског 

значаја у ромским насељима. 

 Трећи циљ је усмерен на унапређење здравља Рома, сакупљача 

секундарних сировина, уз развијање међусекторске сарадње са Министарством 

рада и социјалне политике и Националном службом за запошљавање, а ради 

признавања статуса занимања. 

 Четврти циљ представља успостављање система за праћење и 

евалуацију пројеката, као и јачање капацитета здравствених установа и невладиних 

организација за праћење и процену успешности пројеката које реализују, кроз 

организовање едукација. 

 Пројекат "Запошљавање 60 ромских здравствених медијатора, по 

уговору о делу" финансијски је подржан и од Фонда за отворено друштво и 

спроводиће се од 01.01-31.12.2012 године. 

 Прaвни основ: Закон о заштити права и слобода националних 

мањина; Декларација о проглашењу декаде укључивања Рома 2005/2015. године, 

које су у Софији у фебруару 2005. године потписале Балканске земље. 

 Циљ:Побољшање здравствене заштите ромске популације и 

унапређење услова животног окружења у ромској заједници.     

 Излaзни резултaти: 

Број трудница у Ромским насељима којима је обезбеђен лекарски преглед. 

опис:970 

Број остварених различитих видова социјално-здравствене подршке. 

опис:4.500 

Унапређење здравља Рома – број лица обухваћених пројектним активностима. 

опис:20.000 

Број жена из Ромских насеља које су обухваћене обавезним систематским 

прегледима 

опис:1992 

Број деце у Ромским насељима обухваћене обавезном вакцинацијом. 

опис:3.300 

 Програм: 0208 - Унапређење здравља посебних групација 

становништва 

 Опис: Овим пројектом обухваћене су активности из Акционог плана 

за имплементацију Стандарда здравствене заштите који су прилагођени потребама 

мајке и детета , који су део глобалне иницијативе СЗО и УНИЦЕФ-а .Акциони план 

за примену стандарда здравствене заштите који су прилагођени потребама мајке и 

детета (Baby friendly +) подразумева формирање координационог тела у Институту 

за здравтвену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, организовање 
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тимова за праћење спровођења донетих стандарда, едукацију здравствених 

радника, праћење и процену спровођења стандарда, поштовање међународног 

кодекса Маркетинга замена за мајчино млеко. 

Пројекат спроводи: Институт за здравствену заштиту мајке и детета „др Вукан 

Чупић“. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 1.и 2. Закона о здравственој 

заштити  

 Циљ: Циљ је да се сваком новорођеном детету обезбеди најбољи 

могући почетак живота, стварањем окружења здравствене заштите која подржава 

дојење, као и повећања задовољства трудница и породиља и повећање нивоа знања 

здравствених радника у вези са дојењем.  

 Излaзни резултaти: 

Повећање стопе искључивог дојења до шестог месеца, до 2015. године 

опис:повећање стопе искључивог дојења до шестог месеца на 30% 

Повећање стопе предоминантног дојења до 2015. године 

опис:повећање стопе предоминантног дојења на 60% 

Повећање стопе задовољства породиља и трудница пруженом здравственом 

заштитом на свим нивоима 

опис:повећање стопе задовољства породиља на 90% и трудница на 95% до 2015. 

године 

 Програм 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Циљеви: Општи циљ овог програма је унапређење здравља 

становништва, смањење ризика за обољевање од болести посебног социо-

медицинског значаја, већи број рано откривених поремећаја здравља, смањење 

обољевања и умирања од болести посебног социо-медицинског значаја, као и 

јачање капацитета система здравствене заштите у циљу ефикасније превенције и 

контроле хроничних незаразних болести. 

 Опис: Болести од посебног социјално-медицинског значаја 

обухватају хронична незаразна обољења (кардиоваскуларне болести, шећерна 

болест, хроничне бубрежне болести, болести зависности и др.), хроничне заразне 

болести (ТБЦ, ХИВ/АИДС и др.), као и болести, повреде и психофизичка стања, 

која као последицу имају радну неспособност, инвалидитет и превремену смрт. Ове 

болести захтевају посебан приступ у систему здравствене заштите због високе 

учесталости и смртности и због сложености и дуготрајности лечења. За њихово 

лечење се издвајају значајна финансијска средства. Осим медицинског, ове болести 

имају и посебан друштвени значај због тога што умањују радну способност и 

квалитет живота и доводе до превременог пензионисања, инвалидности и умирања. 

Програмском здравственом заштитом водећих болести посебног социјално-

медицинског значаја ће се смањити број новооболелих, компликације болести и 

повећати број година које становници у просеку проживе без присуства болести, 

што омогућава реализацију дугорочног циља – побољшање здравственог стања 

становништва.  

У оквиру овог програма ће се развијати пројекти усмерени на: 

- унапређење здравствене заштите и превенцију ТБЦ, 

- унапређење здравствене заштите и превенцију ХИВ/АИДС-а, 
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- унапређење здравствене заштите и превенцију болести зависности, 

- унапређење здравствене заштите и превенцију шећерне болести и др. 

Прaвни основ:Члан 18. став 1, тачка 1. и 2. Закона о здравственој заштити    

Излaзни резултaти: 

Успешност излечења оболелих од туберкулозе у општој и угроженој популацији 

(број спутум позитивних – 765). 

опис:100% 

Број лица обухваћених раним откривањем шећерне болести. 

опис:300.000 

 Програм: 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: Пројекат ће се спроводити кроз следеће компоненте пројекта: 

1. Унапређење дијагностике и лечење резистентних облика туберкулозе и повећање 

доступности услуга 

-јачање националних капацитета за збрињавање резистентних облика ТБ,посебно 

мултирезистентне TB, посебно мултирезистентне и екстензивно резистентне ТБ; 

-обезбеђење непрекидне доступности високо квалитетним антитуберкулотицима 

2.линије за све оболеле од МДР ТБ 

2. Одржавање и учвршћивање 100% покривености ДОТС-ом у РС 

-јачање капацитета различитих категорија здравствених радника за доследну 

примену СТОП ТБ стратегије 

3. Унапређење контроле туберкулозе у осетљивим популацијама 

-побољшати контролу ТБ у затворима -подршка активном скринингу међу 

затвореницима 

-активности у вези са превенцијом, дијагностиком и лечењем ТБ у популацији Рома 

и међу корисницима услуга "народних кухиња" 

4. Збрињавање ТБ/ХИВ коинфекције 

-развити националну политику и протокол за ТБ/ХИВ коинфекцији 

-смањити оптерећење ТБ код људи који живе са ХИВ/АИДС -ом и у другим 

осетљивим популацијама. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 1. , 2. и 3. Закона о здравственој 

заштити ; Уговор о бесповратној програмској помоћи између донатора Глобалног 

фонда за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије и главног примауца 

средстава Министарства здравља Републике Србије, SER-910-G06-T потписан 

1.4.2010. године.  

 Циљ: 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  

 Излaзни резултaти: 

Број и проценат лаб.потврђених МДР-ТБ пацијената који су после 12 месеци још 

увек на терапији 

опис:73% 

Стопа успешности лечења 

опис:84% 
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Број и проценат затвореника којима је спроведен активан скрининг на туберкулозу 

опис:2400 

Број тренираних здравствених професионалаца 

опис:1782 

Стопа откривања случајева туберкулозе 

опис:90% 

Број лабораторијски потврђених пацијената са МДР ТБ који су укључени у 

терапију антитуберкулотицима друге линије 

опис:18 пацијената. 

Број особа тестираних на добровољно поверљиво тестирање 

опис: 90 

Број и.в.корисника дрога, који користе услуге метадонских центара, којима је 

спроведен скрининг на туберкулозу 

опис:190 

 Програм: 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: Овај програм је фокусиран на ризичне групе које су под већим 

ризиком од ХИВ-а услед социјалних детерминанти здравља као што су 

сиромаштво, маргинализација и укључивање у ризично понашање и често их је 

тешко било обухватити у уобичајеним активностима и стационарним здравственим 

установама.Ове групе укључују : 

-инјектирајуће кориснике дрога (ИКД); 

-мушкарце који имају сексуалне односе са мушкарцима (МСМ) 

- особе које се баве сексуалним радом (КСР) 

- младе Роме и друге маргинализоване младе  

- затворенике 

- децу и младе у институцијама социјалног старања (малолетници који имају 

проблем са законом и деца без родитељског старања) као и  

- особе које живе са ХИВ-ом/сидом. 

Програм тежи да ојача здравствене услуге за посебно осетљиве групе које су већ 

започете пилот пројектима у оквиру прве рунде ХИВ пројекта Глобал фонда. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 1. , 2. и 3. Закона о здравственој 

заштити; Уговор о донацији број 500-01-00295/2007-02-01 потписаног између 

Министарства здравља РС и Глобал фонда под називом "Унапређење националног 

одговора на ХИВ/АИДС децентрализацијом кључних здравствених услуга", Грант 

број СЕР 607-Г03-Х. Датум потписивања уговора 28.05.2009. 

 Циљ: Обезбеђивање универзалног приступа превенцији, нези, 

подршци и третману посебно осетљивих група; Јачањe квалитета услуга неге, 

третмана и подршке за особе које живе са ХИВ-ом /сидом; Образовање окружења 

које пружа подршку напорима усмереним на превенцију ХИВ-а- сиде; Јачање 

капацитета за надзор и праћење ХИВ-а сиде међу групама које су под повећаним 

ризиком од ХИВ-а/сиде.  

 Излaзни резултaти: 

Број МСМ обухваћених услугама ХИВ превенције 

опис:8380 

Број и проценат затвореника обухваћених услугама ХИВ превенције 
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опис:7034 

Број кондома подељених кроз програмске активности 

опис:2.000.000 

Број ИКД укључених у програм метадонске супституционе терапије 

опис:2072 

Број КСР обухваћених услугама ХИВ превенције 

 Програм:  0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: Дијабетес мелитус је део Стратегије за хроничне незаразне 

болести. Оболевање од дијабетеса тип 2 у Републици Србији је у сталном порасту, 

а да се при садашњим условима дијагностикује на време тек сваки други пацијент. 

Дијабетес у целини, а нарочито тип 2 представља најчешћи узрок слепила, 

терминалне бубрежне инсуфицијенције, нетрауматске ампутације и периферне 

неуропатије, а 2/3 пацијената који су прележали инфаркт миокарда или мождани 

удар имају тип 2 дијабетеса или стање високог ризика за ову болест. 2009. године је 

усвојен Национални програм ране детекције и превенције типа 2 дијабетса у 

Републици Србији. 

Пројекат спроводи: Клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, 

дијабетес и болести метаболизма 

 Прaвни основ: 

Члан 18. тачка 1. и 2. Закона о здравственој заштити . 

 Циљ: Циљ пројекта је развој одрживог система ране детекције и 

превенције типа 2 дијабетеса на примарном нивоу здравствене заштите у Србији 

Излaзни резултaти: 

Број превентивних центара у којима се спроводи програм ране детекције и 

превенције типа 2 дијабетса 

опис:75 

Едукација здравствених радника у примарној здравственој заштити 

опис: едукација по два лекара и по 4 медицинске сестре по превентивном 

центру 

 Програм: 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: Овај програм је фокусиран на ризичне групе које су под већим 

ризиком од ХИВ-а услед социјалних детерминанти здравља као што су 

сиромаштво, маргинализација и укључивање у ризично понашање и често их је 

тешко било обухватити у уобичајеним активностима и стационарним здравственим 

установама. Ове групе укључују : 

-инјектирајуће кориснике дрога (ИКД); 

-мушкарце који имају сексуалне односе са мушкарцима (МСМ) 

- особе које се баве сексуалним радом (КСР) 

- младе Роме и друге маргинализоване младе  

- затворенике 

- децу и младе у институцијама социјалног старања (малолетници који имају 

проблем са законом и деца без родитељског старања) као и  

- особе које живе са ХИВ-ом/сидом. 
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Програм тежи да ојача здравствене услуге за посебно осетљиве групе које су већ 

започете пилот пројектима у оквиру прве рунде ХИВ пројекта Глобал фонда. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 1. , 2. и 3. Закона о здравственој 

заштити; Уговор о донацији број 500-01-1469/2011-09 потписан између 

Министарства здравља РС и Глобал фонда под називом "Унапређење ХИВ 

превенције и заштите особа под највећим ризиком од ХИВ-а", Грант број SER 809-

G04-H. Датум потписивања уговора 29.09.2011. 

 Циљ: Обезбеђивање универзалног приступа превенцији, нези, 

подршци и третману посебно осетљивих група; Јачањe квалитета услуга неге, 

третмана и подршке за особе које живе са ХИВ-ом /сидом  

 Излaзни резултaти: 

Број МСМ обухваћених услугама ХИВ превенције 

опис:8380 

Број КСР обухваћених услугама ХИВ превенције 

опис:1400 

Број особа-припадника вулнерабилниг група који су прошли процедуру 

добровољног саветовања и тестирања 

опис:3200 

Број и проценат деце у институцијама/хранитељским породицама (12-19 год.) 

обухваћених програмом едукације засноване на животним вештин 

опис:600 

Број младих Рома (13-30 год) обухваћених услугама ХИВ превенције 

опис:5000 

Број и проценат затвореника обухваћених услугама ХИВ превенције 

опис:5000 

 Програм: 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: Пројекат представља подршку раду Савета за праћење 

пројеката Глобалног фонда из области ХИВ/Сиде и туберкулозе.Циљ пројекта је 

подршка надзора Савета над пројектима које Глобални фонд спроводи у Србији, 

обезбеђивања усклађености пројеката са националним стратегијама и програмима у 

циљу улоге надзора, али и у другим областима (компонента родне 

равноправности), писања пројеката ,који се подносе Глобалном фонду, сарадња са 

релевантним институцијама и националним телима . 

 Прaвни основ: Споразум о донацији број 401-00-2823/2010-07 од 

16.08.2010.год, потписан између Министарства здравља и Глобал фонда под 

називом "Праћење рада пројеката за HIV и туберкулозу у Србији од стране CCM-

а". 

 Циљ: 

Обезбеђивање редовног, делотворног и ефикасног надзора над грантовима које 

финансира Глобал фонд.   

 Излaзни резултaти: 

Квартални координациони састанци цивилног сектора. 

опис:4 

Ревизија Водича за избор представника цивилног друштва . 

опис:1 
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Израда водича за избегавање сукоба интереса. 

опис:1 

 Програм: 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: Пројекат се односи на развој стандарда и критеријума за 

функционисање служби за палијативно збрињавање кроз примену законског оквира 

за ову област, али и одговор потребама пацијената и њихових породица. 

 Крајњи корисници пројекта су сви пацијенти оболели од болести које 

захтевају палијативно збрињавање, без обзира да ли су они оболели од карцинома 

или неке друге болести, да ли су деца или одрасли. Активности ће бити 

оријентисане на повећање доступности палијативног збрињавања. Општи принцип 

у овом пројекту је да доступност ослобађању од бола и палијативном збрињавању 

јесте основно људско право. Пројекат ће се реализовати кроз три врсте уговора: 

Уговор о услугама и Уговор о набавци који финансира ЕУ и Уговор о радовима 

који је предмет кофинансирања. Део пројекта који ће се финансирати од стране 

Министраства здравља, односи се на адаптацију и реновирање јединица за 

палијативно збрињавање у општим болницама. 

 Прaвни основ: 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, потписан у мају 2010. године. 

 Циљ: 

1.Подршка Влади Републике Србије у операционализацији националних прописа 

из ове области као и Акционог плана да би се палијативна нега могла пружити 

свим особама и породицама којима је то потребно. 

2.Обезбеђивање техничке помоћи при увођењу европских стандарда у основне 

курикулуме за образовање у области палијативног збрињавања.   

 Излaзни резултaти: 

Адаптација јединица за палијативно збрињавање. 

опис: Адаптирано 3 јединицe 

 

 Програм: 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: 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 програма који, на предлог министра 

надлежног за послове здравља, доноси Влада за сваку буџетску годину. 

 Предложени начин финансирања поправља положај лица оболелих 

од ретких болести и на тај начин започиње поступак хармонизације са стандардима 



724 

 

Европске уније у области обезбеђивања права на здравствену заштиту пацијената 

оболелих од ретких болести. 

 Прaвни основ: Члан 59 . став 2. Закона о здравственом осигурању ( на 

основу измена и допуна извршених у Закону о изменама и допунама Закона о 

здравственом осигурању и Члан 5. став 2. и члан 18 . став 2. Закона о играма на 

срећу. 

 Циљ: 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 за обавезно 

зравствено осигурање , а у циљу пружања комплетне здравствене заштите ових 

осигураника.    

 Излaзни резултaти: 

Број пацијената на лечењу од ретких болести. 

опис: Број деце којима се пружа здравствена заштита од ретких болести. 5 

 Програм: 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: Стратегија за хроничне незаразне болести обухвата реуматска 

оболења у која спадају и хронични артритиси који често доводе до значајног 

оштећења зглобова и могу да захвате и друге органе, као што је кардио-васкуларни 

систем. Уколико се хронични запаљенски артритиси (РА-СПА) не открију и не 

лече рано у првим недељама од почетка болести, доводе до инвалидности и радне 

неспособности. Болесници са РА имају очекивану дужину живота краћу за 5 година 

од просека у популацији. Према процени СЗО за 2004. годину, објављеној 2009. 

године, стопа DALY је у Србији око 70% већа него у већини чланица Европске 

уније. Стога су у многим земљама Европе организоване „Клинике за рани 

артритис“ које су смањиле стопу инвалидности и смртности. У Србији се дијагноза 

код наших болесника поставља након годину дана од почетка болести, а у највећем 

броју земаља ЕУ тај перод је од 5-9 месеци. Пројекат спроводи Институт за 

реуматологију Београд РС. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 1.и 2. Закона о здравственој 

заштити  

 Циљ: Унапређење знања лекара примарне здравствене заштите о 

хроничним артритисима и  оснивање мреже референтних центара за рано 

откривање и лечење болесника са хроничним артритисима у Србији.   

 Излaзни резултaти: 

Број одржаних симпозијума 

опис:1 симпозијум 

Број одштампаних приручника за лекаре ПЗЗ 

опис:5000 

Број лекара едукатора 

опис:18 лекара 

Број формираних алгоритама за рано откривање хроничних артритиса 

опис:1 формирани алгоритам 

Број сачињених приручника за дијагнозу и терапију хроничних артритиса 

опис:1 сачињен приручник 

Број формираних тимова за едукацију лекара примарне здравствене заштите 
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опис:14 тимова 

Број спроведених промотивних кампања 

опис:1 

Број едукованих лекара ПЗЗ 

опис:2000 едукованих лекара 

Број формираних центара за рани артритис 

опис:5 формираних центара 

Број одржаних семинара 

опис:60 одржаних семинара  

Број обухваћених домова здравља 

опис:130 

Број одштампаних информатора за пацијенте 

опис:20000 одштампаних информатора 

Број едукованих пацијената 

опис:1000 едукованих пацијената 

 Програм: 0209 - Унапређење здравља становништва за болести 

посебног социјално-медицинског значаја 

 Опис: Овај пројекат је део Националног програма за превенцију 

злоупотребе дрога и алкохолизма. Злоупотреба дрога доводи до психичке и/или 

физичке зависности, менталних поремећаја и поремећаја понашања узрокујући 

штетне последице за појединца, али и друштво у целини. Пројекат подразумева 

установљавање центра за интензивно лечење зависности који пружа свеобухватну 

негу појединцима који се суочавају са проблемом злоупотребе дроге. Терапијски 

програм обухвата рано откривање, секундарну превенцију у циљу спречавања 

развијања зависности, интегрисану психосоцијалну терапију и социјалну 

реинтеграцију корисника услуга.  

 Пројекат спроводи Институт за јавно здравље Србије „др Милан 

Јовановић Батут“. 

 Други део пројекта се односи на Процену успешности и достигнућа у 

спровођењу Програма за превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма у периоду 

2007-2011. године. 

 Спровођење Националне стратегије за превенцију злоупотребе 

алкохолизма и других болести зависности у периоду од 2007-2011. године имала је 

за циљеве подизање информисаности и нивоа знања појединаца, лекара и друштва 

о значају превенције и ризицима злоупотребе дрога и алкохолизма. Одржан је низ 

едукативних семинара за здравствене раднике и сараднике у раном откривању и 

лечењу зависности од дрога и алкохола, едуковани су радници и сарадници 

примарне здравствене заштите за рад у саветовалишту за раном откривање и 

лечење зависности од дрога, едуковани су пацијенти и породице за рано 

препознавање предозираности дрогом, спроведене су кампање за превенцију 

злоупотребе алкохола и дрога и сачињени су и одштампани водичи добре праксе за 

рано откривање и лечење алкохолизма и других болести зависности. 

 Прaвни основ:Члан 18. став 1. тачка 1. и 2. Закона о здравственој 

заштити   

 Циљ: Повећан ниво знања здравствених радника и сарадника у 

превенцији болести зависности; Повећан ниво знања становништва у превенцији 
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болести зависности; Процена успешности и достигнућа у спровођењу Програма за 

превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма у периоду 2007-2011. године. 

 Излaзни резултaти: 

Број одштампаних лифлета 

опис:100000 лифлета 

Израђен свеобухватни Извештај о основној процени стања злоупотребе дроге и 

потребе за терапијом у Београду 

опис:1 Извештај 

Број учесника у семинарима 

опис:400 учесника 

Сачињена процена успешности и дате препоруке Министарству здравља 

опис:1 

Број одржаних семинара 

опис:4 семинара 

Број координативних састанака 

опис:4 састанка 

Број одржаних стручних конференција 

опис:1 

Број одштампаних плаката 

опис:2000 

 Програм 0301 - Учешће у финансирању изградње и опремања 

здравствених установа 

 Главни програм: 1803 – Унапређење услова за лечење 

 Циљеви: 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: Програм је усмерен на стварање услова за боље 

функционисање здравственог система, обезбеђивањем адекватних услова у погледу 

простора, опреме и организације процеса рада у здравственим установама. Ово је 

једна од функција општег интереса у здравственој заштити коју спроводи 

Министарство здравља и обухвата изградњу и опремање здравствених установа 

чији је оснивач Република, као и изградњу и опремање здравствених установа на 

нивоу општина односно градова, чији су оснивачи локалне самоуправе чиме се 

обезбеђује уједначавање услова за равномерно финансирање здравствене заштите 

на целој територији Републике. 

 Овај програм, такође, обухвата изградњу и набавку медицинске 

опреме из кредита међународних организација (Светска банка и Европска 

инвестициона банка), уз суфинансирање дела трошкова из буџета Републике 

Србије. 

 Прaвни основ: Члан 18. став1 тачка 18. и 19. Закона о здравственој 

заштити 

 Излaзни резултaти: 

 Број изграђених, реконструисаних и опремљених здравствених 

установа 

опис:4 клиничка центра, 50 болница и 55 домова здравља 
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 Програм: 0301 - Учешће у финансирању изградње и опремања 

здравствених установа 

 Опис: Пројекат обухвата капитална улагања која се односе на 

инвестиционе радове (изградњу, адаптацију, реконструкцију, санацију и др), 

здравствених установа у државној својини ,чији је оснивач Република. Обзиром да 

је Министарство здравља Упитником о утврђивању реалних потреба у Србији 

дошло до податка да су захтеви за ове намене премашиле износ дозвољених 

средстава , по утврђеном лимиту , за 2012 годину и наредне 2 године. 

Министарство је формирало базу података а приоритети за расподелу средстава за 

ове намене по здравственим установама урадиће се, накнадно, по одобрењу 

буџетских средстава, по овом пројекту. 

На основу утврђених приоритета за 2012 годину, Министарство здравља је 

планирало следећа улагања: 

1. За 2012 годину: 

- Aдаптација дела зграде за клиничку микробиологију и амбуланте за 

вакцинацију,Завода за јавно здравље Ваљево; 

- Извођење радова на доградњи лифта и проширење терасе на I и II спрату 

Института за неонатологију; 

- Реконструкција и адаптација објекта старе физикалне медицине, за центар за 

дијализу Опште болнице Шабац; 

- Реконструкција котларнице -прелазак на друге типове енергената- Института за 

ортопедско-хируршке болести Бањица; 

- Санација кровова и олука на згради Института за ортопедско-хируршке болести 

Бањица; 

- Изградња зграде Завода за јавно здравље Краљево-друга фаза; 

- Унапређење превентивних мера у остваривању противпожарне заштите и 

безбедност на раду, Универзитетске дечје клинике; 

- Реконструкција одељења нефрологије Универзитетске дечје клинике; 

- Грађевински и грађевинско занатски радови на адаптацији постојећег простора 

одељења за абдоминалну и лапараскопску хирургију Универзитетске дечје 

клинике; 

 

- Набавка дигиталног теледиригованог рендген апарата са хоризонтаним и 

вертикалним зидним стативом за флуоро и радиографске прегледе, за потребе ЗЦ 

Прокупља; 

- Формирање Центра за дијализу у ЗЦ Петровац; 

- Набавка ангио сале за извођење хибридних процедура за Институт за 

кардиоваскуларне болести Дедиње; 

- Набавка 16 сл.Скенера за ЗЦ Сурдулицу, ЗЦ Аранђеловац; 

- Набавка и инсталирање једног 64МДЦТ, за КЦ Србије; 

- Набавка и инстарирање магнетне резонанце 3Т, за КЦ Србије. 

Преостали износ ће се расподелити за набавку опреме и инвестиционо одржавање 

здравствених установа, чији је оснивач Република, по приоритетима, у току године. 

2. За 2013 годину: 

Средства ће се расподелити за набавку опреме, инвестиција и инвестиционог 

одржавања здравствених установа чији је оснивач Република, а на основу поднетих 
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захтева и у складу са утврђеним приоритетима, у Министарству здравља, у току 

буџетске 2013- године. 

3. За 2014 годину: 

Средства ће се расподелити за набавку опреме, инвестиција и инвестиционог 

одржавања,здравствених установа чији је оснивач Република, а на основу поднетих 

захтева и у складу са утврђеним приоритетима, у Министарству здравља, у току 

буџетске 2014-године. 

 Прaвни основ: Члан 18.став1 тачка 18 и 19 Закона о здравственој 

заштити  

 Циљ: 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.  

 Излaзни резултaти: 

Саниран кров на згради Института за ортопедско хируршке болести Бањица 

Набављени 16 сл скенери 

опис:2 скенера 

Адаптирани и санирани здравствени објекти на републичком нивоу. 

опис:20 објеката 

Набављена медицинска опрема за здравствене утанове на републичком нивоу 

опис:50 установа 

Изграђена зграда Завода за јавно здравље Краљево 

опис:1 

Формиран Центар за дијализу у ЗЦ Петровац 

опис:1 

Адаптиран објекат старе физикалне медицине ОБ Шабац 

опис:1 објекат 

 Програм: 0301 - Учешће у финансирању изградње и опремања 

здравствених установа 

 Опис: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 развијаним општинама ( углавном за 

набавку медицинске опреме и инвестиционо одржавање здравствених установа на 

локалном нивоу). 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, за 2012 годину, дошло се до података о висини средстава за наведене 

потребе. 

 Министарство здравља је утврдило одређене приоритете у набавци 

кључне опреме и инвестиција и то : 

1. За 2012годину : 

-Инвестиционо одржавање у оквиру ДЗ Прешево. 

Преостали износ ће се расподелити за набавку опреме и инвестиционо одржавање 

здравствених установа, на локалном нивоу, по приоритетима, у току године. 

2. За 2013 годину : 
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-Износ од 60.000.000 дин ће се расподелити за набавку опреме и инвестиционо 

одржавање здравствених установа, на локалном нивоу, по приоритетима, поднетим 

у току године. 

3. За 2014 годину : 

-Износ ће се расподелити за набавку опреме и инвестиционо одржавање 

здравствених установа, на локалном нивоу, по приоритетима, поднетим у току 

године. 

 Прaвни основ:Члан 18.став 1. тачка 18. Закона о здравственој 

заштити . 

 Циљ: 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.  

 Излaзни резултaти: 

Побољшани услови за рад здравствених установа на локалном нивоу - % 

обухваћених здравствених установа. 

опис:20% 

 Програм: 0301 - Учешће у финансирању изградње и опремања 

здравствених установа 

 Опис: Пројекат ”Развој здравства Србије – додатно финансирање” 

(РЗСДФ) представља наставак пројекта ”Развој здравства Србије” који је затворен 

28.12.2009. год. Циљ пројекта је био изградња капацитета ради развијања одрживог 

система здравствене заштите усмереног на резултате, у ком се пружаоци 

здравствених услуга награђују за квалитет и ефикасност и где здравствено 

осигурање омогућује приступ доступној и ефективној зравственој заштити. У 

пројекту „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ учествује 18 

здравствених установа: Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра 

Србије, Клиника за хирургију Клиничког центра Крагујевац, Клиничко-болнички 

центар ”Др Драгиша Мишовић – Дедиње”, Институт за здравствену заштиту мајке 

и детета Србије “др Вукан Чупић“, опште болнице у Сремској Митровици, 

Зрењанину, Јагодини, Краљеву, Врбасу, Лесковцу, Зајечару, Ваљеву, Ужицу, 

Шапцу, Пожаревцу, Врању, Алексинцу и општа болница „Стефан Високи“ у 

Смедеревској Паланци. 

 Пројекат укључује следеће компоненте: 

Компонента I: Информационе технологије. Циљеви ове компоненте укључују 

успостављање модерног, стандардизованог националног оквира за медицинску 

информатику, даље јачање здравствене информатичке мреже у Србији, увођење 

побољшаних болничких информационих система у болнице које учествују у 

пројекту и унапређивање националних база података у Републичком заводу за 

здравствено осигурање (РЗЗО) и Институту за јавно здравље Србије (ИЗЈЗС). 

Компонента II: Болнички менаџмент и унапређивање квалитета. Ова компонента ће 

подржати увођење болничког менаџмента као професије, акредитацију 

здравствених установа, увођење клиничких путева и подршку увођењу новог 

начина извештавања болница на основу дијагностички сродних група (ДСГ). 

Компонента III: Надзор, евалуација и комуникација у МЗ и РЗЗО. Ова компонента 

ће подржати доношење одлука базирано на доказима, правне промене неопходне за 
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институционализацију новог начина извештавања болница, изградњу капацитета 

РЗЗО, али и МЗ и ИЗЈЗС, за анализу укупног пословања пружалаца услуга у 

здравственом сектору. 

Све пројектне активности се завршавају 31.12.2011. године.  

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (додатно финансирање пројекта 

здравства) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и 

писма Светске банке Председнику Владе Републике Србије, Мирку Цветковићу, од 

24.08.2011. године (401-00-03006/2011-12), у 2012. години вршиће се само 

преостала плаћања за набавке и услуге које су уговорене и извршене закључно са 

31.12.2011. године. 

 Прaвни основ: Пројекат "Развој здравства Србије – додатно 

финансирање " реализује се из средстава кредита Светске банке на основу Закона о 

потврђивању Споразума о зајму Републике Србије и Светске банке (кредит бр. 

7695 YF );Програм рада, развоја и организације интегрисаног здравственог 

информационог система Е- Здравље, који се односи на период развоја од 2009. до 

2015. године и Члан 18. став 1. тачка 10. и 19. Закон о здравственој заштити 

 Циљ: Циљ Пројекта је да се изграде капацитети за одрживост 

здравственог система Републике Србије, помоћу реструктуирања здравствених 

служби и побољшања финансирања, управљања и доношења одлука у 

здравственом систему. 

 Излaзни резултaти: 

Спроведен пилот пројекат са циљем израде и имплементације 5 клиничких путева у 

18 здравствених установа. 

опис: 5 

Имплементиран лабораторијски информациони систем (ЛИС) у 20 болница. 

опис: 18 

-Клинички путеви припремљени од стране 9 пилот болница . 

опис: припрема 3 болничка пута по болници. 

-Здравствене институције повезане у ИТ мрежу. 

опис: обухваћено 80% установа. 

Побољшани капацитети Коморе здравствених установа Србије са нагласком на 

подршку здравственом менаџменту. 

опис: 1 

Имплементиран систем безбедности података у једној болници према стандарду 

ИСО 27000. 

опис: 1 

Обезбеђена лиценца за коришћење аустралијског система ДСГ-а. 

опис: 1 

Инсталирана широко-појасна здравствена информатичка мрежа (WAN) и повезане 

све здравствене установе. 

опис: 80% здравствених установа. 

Усвојена нова номенклатура здравствених услуга на секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите и донесен пратећи Правилник. 

опис: 1 

Спроведена акредитација болница. 

опис: 5 прошлоакредитацију,8 болница у току и 13 болница планирано. 
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- Болнице са потпуно унапређеним здравственим информационим системом. 

опис: 9 болница. 

Имплементиран болнички информациони систем (БИС) у 20 болница . 

опис: 18 

- Болнице које извештавају према Дијагностички сродним групама. 

опис: 30% болница укључено у процес извештавања. 

 Програм: 0301 - Учешће у финансирању изградње и опремања 

здравствених установа 

 Опис: Пројекат "Енергетска ефикасност" у Србији подразумева 

поспешивање енергетске ефикасности Србије и обухвата замену дотрајалих 

система за генерисање и дистрибуцију топлоте и санитарне топле воде који користе 

прљава горива новим системима на гас у Клиничком центру Ниш, побољшање 

енергетске ефикасности јавних зграда у сектору здравства кроз радове на 

одабраним здравственим објектима широм Републике. 

Носилац пројекта је Министарство за рударство и енергетику. Агент 

имплементације пројекта: Влада РС- Министарство за енергетику у сарадњи са 

Министарством здравља и Министарством просвете.Стручни послови везани за 

имплементацију пројекта су поверени Агецији за енергетску ефикасност, по 

Одлуци Владе. Активности у оквиру овог пројекта су: 

1.Компонента А-друга фаза Пројекта -Клинички центар Ниш и то: 

- Замена столарије, радови на реконструкцији машинских инсталација 

(терморегулација), изолација фасада, изградња нових котларница; 

- Рехабилитација система за снабдевање енергијом Клиничког центра у Нишу; 

- Примена мера енергетске ефикасности у јавним зградама у оквиру болничког 

компелса КЦ Ниш; 

- Промена медијума за грејање у унутрашњим инсталацијама са паре на воду; 

2. Компонента Б и то : 

Побољшање енергетске ефикасности јавних зграда у сектору здравља; 

Примена мера енергетске ефикасности у јавним зградама, односно здравственим 

установама широм Србије. 

Прaвни основ: 

- Споразум о реализацији развојног кредита Светске банке (IDA-kreditYF 3870 ) 

који је државна заједница Србија и Црна гора склопила са међународним 

удружењем за развој. 

- Споразум о додатном финасирању број 3870-1 YF и Споразум о IBRD о зајму 

74660. 

 Циљ: 

 Општи:  

- Повећане приступачности грејања;  

- Побољшање функционалног, здравственог и животног окружења корисника; 

- Смањење штетног локалног и глобалног утицаја на животну средину који 

резултира из употребе прљавих горива за грејање објеката у Србији; 

 Специфични:  

- Замена неефикасних котлова на лигнит и тешких котлова који се греју на нафту, а 

који би у супротном наставили да буду у употреби, новим постројењима на гас у 

Клиничком центру у Нишу (компонента А); 
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- Побољшање енергетске ефикасности у болницама (компонента Б); 

- Пружањем техничке помоћи за јачање капацитета, енергетску ревизију, јавне 

комуникације, мониторинг и евалуацију и обуку општинских и владиних 

званичника у евалуирању одлука о капиталним расходима приликом улагања у 

енергетску ефикасност (компонента Ц).  

 Излaзни резултaти: 

- Рехабилитација система за снабдевање енергијом Клиничког центра Ниш. 

опис: 

- Изградња 1 нове котларнице на гас за производњу топлоте. 

- Примена мера енергетске ефикасности у здравственим установама широм Србије. 

опис: 

- Гграђевински и машински радови на додатних 17 здравствених установа у 

Србији. 

- Примена мера енергетске ефикасности у јавним зградама у оквиру болничког 

комплекса Клиничког центра Ниш. 

опис: 

Изградња 14+4 нових подстаница у објектима Клиничког центра Ниш. 

Промена медијума за грејање у унатрашњим инсталацијама са паре на воду 

Уштеда енергије и до 40% на годишњем нивоу. 

опис:  

У завршеним објектима. 

 Програм: 0301 - Учешће у финансирању изградње и опремања 

здравствених установа 

 Опис: Пројекат модернизације,унапређења и проширења/догредње 

четири терцијарне болнице у Србији – у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду 

који се реализује из кредита - Европске Инвестиционе Банке, подразумева 

модернизацију, унапређење и проширење/доградњу четири клинички центра у 

Србији и то: Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад. 

Пројекат обухвата: пројектовање, изградњу, опремање, имплементацију нове 

градње и велико реновирање постојећих зграда четири клиничка центра. 

Подпројекат /Клинички центар –Београд, обухвата завршетак зграде од приближно 

96.000 м/2 типа кула и подијум и рехабилитацију шест зграда у унутрашњем кругу. 

Подпројекат /Клинички центар-Крагујевац, обухвата изградњу нове зграде од 8000 

м/2 и реновирање једног броја постојећих зграда. 

Подпројекат /Клинички центар – Ниш, обухвата завршетак делимично коришћене 

зграде од 12.000 м/2 ,изградње нове зграде од 15.000 м/2 и реновирање једног броја 

постојећих зграда. 

Подпројект/Клинички центар-Нови Сад,обухвата завршетак зграде од 30.764 м/2 и 

реновирање једног броја постојећих зграда. 

Укупан пројекат обухвата и послове на Пројекту изградње Термоенергетског блока 

у клиничком центру Београд, Пројекат управљања отпадом, Пројекат трансфузије 

крви, Набавка опреме за четри клиничка центра као и Пројекат техничке помоћи 

општем унапређењу пружања здравствених услуга у Србији. 

У циљу реконструкције, санације и изградње четири Клиничка центра у Србији: 

Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац, склопљен је уговор са Италијанским 

фирмама „Стеам“ и „Студио Алтиери“. На тендеру је „Стеам“ добио послове 
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израде техничке документације (пројектовање) и надзор над извођењем радова у 

три Клиничка центра: Нови Сад, Ниш и Крагујевац. „Студио Алтиери“ је добио 

посао пројектовања и надзора над извођењем радова у оквиру Клиничког центра 

Србије у Београду. 

Да би се почело са радовима, неопходно је урадити пројекте (техничку 

документацију), на основу којих ће се добити грађевинска дозвола.  

Фаза пројектовања је према Уговору подељена на следеће кораке: 

1.полазни извештај 

2.извештај о процени и тренутном стању 

3.мастер план 

4.идејни пројекат 

5.радна верзија главног пројекта 

6.главни пројекат 

7.тендерска документација 

За Клиничке центре Нови Сад и Ниш смо у фази израде главних пројеката (6), 

Крагујевац је у фази (5), а Клинички центар Београд*, фаза (4) – идејни пројекат, је 

на Државној ревизионој комисији. 

На овом Пројекту ЈИП (Јединица за имплементацију пројекта) је уговорила да 

техничка контрола буде укључена од фазе (5), то јест од фазе израде радне верзије 

главног пројекта, и то за: 

- Клинички центар - Вршилац техничке контроле; 

- КЦ Београд- Саобраћајни институт ЦИП; 

- КЦ Нови Сад -„Беопотез“; 

- КЦ Ниш-„Машинопројект“; 

- КЦ Крагујевац -„Беопотез“. 

После завшене фазе (7) иде поступак тендерисања за избор главног извођача 

грађевинских радова, а потом, по почетку радова, компаније „Стеам“ и „Студио 

Алтиери“ се укључују као главни надзорни органи. 

Прaвни основ: 

Уговор између Републике Србије и Европске инвестиционе банке број: FI no. 

23.761 (CS) SERAPIS од 8.12.2006 године који је ратификован од стране 

Скупштине Републике Србије. 

 Циљ: 

Унапређење квалитета услуга на терцијарном нивоу здравствене заштите и 

праћење и увођење модерних медицинских технологија.    

 Излaзни резултaти: 

Пројектовање, изградња, реконструкција и опремање Клиничких центара. 

опис: 4 клиничка центра  

 Програм 0302 - Унапређење служби трансфузије и трансплантације 

 Циљеви: Унапређење услова рада и квалитета здравствене заштите на 

пољу трансфузије и трансплантације органа. 

 Опис: У оквиру овог програма се планира спровођење неколико 

пројеката у области трансфузије и трансплантације у Институту за здравствену 

заштиту мајке и детета Београд и Институту за трансфузију крви Србије. 

Имплементација ових пројеката води у средњорочном периоду ка регулисању 

области трансплантације органа и трансфузије крви и ствара услове за пружање 
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скупих и софистицираних медицинских услуга у посебно опремљеним 

здравственим установама за те намене, а којима се обезбеђује смањење смртности 

оболелих. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 11 и 15 Закона о здравственој 

заштити; Закон о трансплантацији органа ; Закон о трансплантацији ћелија и ткива; 

Закон о биомедицински потпомогнутом оплођењa; Закон о трансфузиолошкој 

делатности .   

 Излaзни резултaти: 

Број трансплатација од несродног идентичног или хаплоиндентичног даваоца 

опис: 4 

Број давалца костне сржи који су ХЛА типизирани 

опис: 1000 

Број прикупљених и обрађених узорака крви пупчаника према ЕУРОКОРД 

стандардима 

опис: 100 

 Програм: 0302 - Унапређење служби трансфузије и 

трансплантације 

 Опис: 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, Св. Саве 39, формиран је национални регистар 

добровољних давалаца костне сржи, у коме је 1500 регистрованих и обрађених 

потенцијалних давалаца.Због малог пула потенцијалних давалаца, вероватноћа 

налажења одговарајућег донора за болеснике у Србији је мала. Због чињенице да 

Национални регистар није акредитован и да нема приступ Светском регистру 

добровољних давалаца, болесници морају да се упућују у иностране центре. 

Пројектом је предвиђено формирање јавне/породичне банке крви пупчаника. 

Формирањем јавне банке крви пупчаника обезбедили би се услови за брже 

налажење одговоарајућих давалаца за потребе болесника у Србији, а тиме би се 

смањио број болесника који се упућују на лечење у иностране центре и постигла 

значајна уштеда средстава Републичког завода за здравствено осигурање. У Србији 

постоји један педијатријски центар за ТМЋХ, који је отворен 1997. године у 

Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић” (ИМД). 

У периоду април 1997 – јул 2010. г. урађене су 110 ТМЋХ и то: 70 аутологне и 40 

алогених (6 од сродног делимично подударног даваоца, 1 несродни подударни 

давалац и 33 од сродног подударног даваоца). Полазећи од стандарда EBMT, према 

броју деце узраста 0-18 година у Србији годишње треба урадити 33-36 
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трансплантација. Према студијама Радне групе за дечије болести EBMT, боље 

преживњавање код адолесцената постиже се када се ТМЋХ ради у педијатријским 

центрима. 

Овај Пројекат ће се реализовати кроз следеће активности: 

-изградња и опремање јавне/породичне банке крви пупчаника 

-изградња и опремање новог стерилног блока 

-медијска промоција 

-израда и увођење стандардних оперативних процедура и припрема за акредитацију 

-едукација чланова трансплантационот тима 

-пријем нових кадрова 

-укључивање породилишта из Србије у мрежу јавне/породичне банке крви 

пупчаника. 

Носилац овог пројекта је Институт за здравствену заштиту мајке и детета, Нови 

Београд. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 11 и 15 Закона о здравственој 

заштити; Закон о трансплантацији органа; Закон о трансплантацији ћелија и ткива; 

Закон о биомедицински потпомогнутом оплођењa; Закон о трансфузиолошкој 

делатности.  

 Циљ: 

 Општи циљеви: 

1.Проширити капацитет одељења за ТМЋХ; 

2.Изградња јавне/породичне банке крви пупчаника; 

3.Изградња новог стерилног блока надоградњом равног крова применом 

савремених принципа за изградњу ових простора; 

4.Увести нове облике ТМЋХ – од алтернативног даваоца; 

5.Формирати националну јавну/породичну банку матичних ћелија хематопоезе из 

крви пупчаника и укључивање у EUROCORD и NetCord. 

Излaзни резултaти: 

Број извршених трансплантација матичних ћелија код деце. 

опис: 33-36 

Акредитован центар за ТМЋХ код деце од стране ЕБМТ 

опис: 1 

Мањи број болесника упућених на лечење у иностране центре 

опис: за мин 50% у првој години по реализацији пројекта, а од друге године по 

комплетној реализацији пројекта сви облици ТМЋХ се раде у ИМД-у 

Број прикупљених и обрађених узорака крви пупчаника према ЕУРОКОРД 

стандардима. 

опис: годишње се прикупи минимално 500 узорака крви пупчаника 

Aкредитована јавна/породична банка крви пупчаника и умрежена у NetCord 

опис:1 

Број урађених ТМЋХ код деце у Србији на годишњем нивоу 

опис: 33-36 

Број прикупљених и обрађених узорака матичних ћелија хематопоезе из периферне 

крви. 

опис: 25-35 



736 

 

 Програм: 0302 - Унапређење служби трансфузије и 

трансплантације 

 Опис: Стварање услова за савремену типизацију ткива за болеснике 

чије лечење захтева трансплантацију ткива или органа обезбедиће се унапређењем 

квалитета рада Одељења за типизацију ткива кроз примену савремених метода 

молекуларне типизације ниске и високе резолуције, као и увођење осетљивијих 

метода за детекцију и дефинисање специфичности анти-ХЛА антитела. 

Перманентна мобилност тимова 24ч 365 дана у години је неопходна да би сви 

пријављени кадаверични донори били обрађени и спроведене процедуре избора 

примаоца са шансом за повољан исход трансплантације. Праћењем пацијената и 

применом савремених метода испитивања присуства анти-ХЛА антитела у 

посттрансплантационом периоду омогућиће се адекватно збрињавање евентуалних 

компликација које могу настати услед сензибилизације на неподударне ХЛА као и 

продужити преживљавање и функција трансплантираног органа. 

Увећањем броја адекватно типизираних давалаца у РДКС, повећава се шанса за 

проналажење одговарајућег даваоца за болесника који их нема међу члановима 

фамилије.  

Едукацијом кадрова, учешћем у екстерним контролама, увођењем аутоматизације у 

лабораторијске процедуре и континуираним снабдевањем реагенсима највишег 

квалитета стичу се услови за ЕФИ акредитацију и приближавамо се чланству у 

међународним организацијама као што су Еуротрансплант и Светски регистар. 

Већи број трансплантација је интерес не само болесника већ и друштва у целини. 

Пројекат обухвата формирање подрегистра донора костне сржи, ажурирање 

јединствене Националне листе чекања на кадаверичну трансплантацију бубрега, 

контролу квалитета у складу са стандардима Европске Федерације за 

Имуногенетику-ЕФИ и набавку потребне опреме. 

Одељење за типизацију ткива Завода за трансфузију крви Војводине ће спроводити 

генотипизирање ХЛА и КИР гена код несродних донора ради формирања 

подрегистра и увећања броја давалаца костне сржи у Националном регистру. 

Генотипизирање ткивно подударних или ХЛА гена обухватиће тестирање алела 

локуса I и II класе (А,B,C,DR,DQ) молекулском типизацијом (ниске и високе 

резолуције) код потенцијалних донора који попуне анкетни листић и тиме дају свој 

пристанак да буду уврштени у регистар донора. Тестирање ће обухватити и 

генотипизирање КИР гена молекулским техникама типизације у потенцијалних 

донора МЋХ, ради дефинисања присуства КИР гена чији се лиганди налазе на ХЛА 

молекулама I ХЛА класе. Та испитивања ће бити основ за проналажење 

одговарајућег донора за пацијенте на програму трансплантације МЋХ у односу на 

ХЛА генотип примаоца и присуство КИР/ХЛА неподударности донора и примаоца, 

што чини основ антилеукемичног ефекта ћелија природних убица. 

У оквиру пројекта, Одељење за типизацију ткива Завода за трансфузију крви 

Војводине ће спроводити све савремене методе имуногенетског тестирања ради 

ажурирања актуелне Националне листе чекања на кадаверичну трансплантацију 

бубрега. Испитивање ће обухватити предтрансплантационо генотипизирање алела 

система хуманих леукоцитних антигена (ХЛА) (два пута из два независна узорка) и 

испитивање присуства и специфичности анти-ХЛА антитела, код болесника на 

програму кадаверичне трансплантације бубрега. ХЛА генотипизација ће се вршити 
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молекулским техникама, а детекција и идентификација анти-ХЛА антитела, 

антиген специфичним и антиген неспецифичним методама, код болесника на листи 

чекања за кадаверичну трансплантацију бубрега, на територији Војводине. 

У оквиру пројекта, Одељење за типизацију ткива Завода за трансфузију крви 

Војводине ће наставити да спроводи све активности у циљу одржавања 

постигнутог нивоа квалитета рада стеченог ЕФИ акредитацијом. Контрола 

квалитета подразумева вршење екстерних тестирања непознатих узорака техникама 

примењиваних у пројекту: ХЛА типизација, детекција и идентификација ати-ХЛА 

антитела, испитивање унакрсне подударности на ткивно подударне антигене-

CROSS MATCH ради избора одговарајућег примаоца. 

Пројектом ће бити обухваћена набавка и одржавање опреме као потпора 

активностима на формирању подрегистра донора костне сржи, на ажурирању листе 

чекања за трансплантацију бубрега и активностима у области контроле квалитета у 

складу са стандардима Европске Федерације за Имуногенетику-ЕФИ.  

Активности из пројекта су: 

- Mолекуларна типизација ниске и високе резолуције HLA-

A,B,C,DRB1/3/4/5,DQB1за пријављене даваоце у РДКС, као и за пацијенте и у 

чланове фамилија при избору парова за трансплантацију са одговарајућом ХЛА 

подударношћу;  

- Kонтроле присуства, дефинисање специфичности анти-ХЛА антитела класе I и 

класе II као и изотипа имуноглобулина (IgG/IgM) код пацијената увршћених у 

листу чекања за кадаверичну трансплантацију бубрега; 

-Увођење нове методологије за типизацију ХЛА и испитивање анти-ХЛА антитела 

базиране на Луминекс технологији; 

-Вођење листе чекања за кадаверичну трансплантацију бубрега и ажурирање базе 

података oko 800 болесника; 

-Вођење РДКС и увећање броја ХЛА типизираних давалаца; 

-Вођење базе података око 3000 постојећих и унос 2000 нових давалаца; 

-Типизације ХЛА узорака за потребе учешћа у екстерним контролама које су 

предуслов акредитације ЕФИ; 

-Вођење подрегистра у Војводини као дела Националног регистра даваоца костне 

сржи- матичних ћелија хематопоезе; 

-Анимирање и едукација здравих особа да добровољно приступе регистру 

несродних донора МЋХ; 

-Ретипизација ХЛА-А, B, C, DR и DQ алела молекулским техникама и испитивање 

присуства и специфичности анти-ХЛА антитела, код болесника који су већ на 

листи чекања за кадаверичну трансплантацију бубрега (према приоритету), као 

основа за уврштавање болесника Војводине у јединствену Националну листу 

болесника; 

-Генотипизација ХЛА-А,B,C,DR и DQ алела здравих особа у циљу попуњавања 

панела за испитивање анти-ХЛА антитела серолошком методом; 

-Генотипизација и ретипизација ХЛА-А, B,C,DR и DQ алела молекулским 

методама и испитивање присуства и специфичности анти-ХЛА антитела, код нових 

болесника који улазе у програм кадаверичне трансплантације бубрега, са 

проширивањем листе у вишегодишњем периоду; 
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- Екстерна тестирања непознатих узорака приспелих из одређених центара у 

иностранству у оквиру контроле квалитета којима ће бити обухваћене све технике 

које се употребљавају у области трансплантације ткива и органа, која чине 

неопходан услов за стицање сертификата ЕФИ федерације. 

Носилац активности из овог пројекта су:Институт за трансфузију крви Србије и 

Завод за трансфузију крви Војводине. 

 Прaвни основ:Члан 18. став 1. тачка 11 и 15 Закона о здравственој 

заштити; Закон о трансплантацији органа;Закон о трансплантацији ћелија и ткива; 

Закон о биомедицински потпомогнутом оплођењa; Закон о трансфузиолошкој 

делатности. 

 Циљ: 

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 стандардимеђународних референтних институција као што су Европска 

Федерација за Имуногенетику (ЕФИ), Еуротрансплант и Светски регистар. 

Осавременити рад на пољу трансплантације ткива и органа увођењем савремених 

техника рада које су у складу са захтевима стандарда Европске Федерације за 

Имуногенетику-ЕФИ.  

Припрема болесника и чланова фамилије у складу са стандардима ЕФИ за потребе 

трансплантације матичних ћелија из периферне крви, костне сржи или пупчаника. 

Припрема несродних давалаца у складу са стандардима ЕФИ и Светског регистра 

Проналажење одговарајућег даваоца у складу са стандардима ЕФИ и Светског 

регистра. 

Вoђeњe Регистра давалаца костне сржи Србије. 

Вoђeњe Листе чекања за кадаверичну трансплантацију бубрега.  

Перманентна приправност и непланирани прековремени рад, који укључује и рад 

ноћу, запослених за потребе кадаверичне трансплантације органа.  

Обрада кадаверичних давалаца и припрема листи потенцијалних прималаца 

Учешће у екстерним контролама    

 Излaзни резултaти: 

Испитана специфичност анти-ХЛА за 100 серума 

опис: 100 

Број набављених термалних сајклера 

опис: Набављена 2 апарата 

Број нових болесника који је ХЛА генотипизиран/ретипизи 

опис: 50 нових болесника 

Број донора који је ХЛА и КИП генотипизиран 

опис: 100 нових особа 

Типизирано давалаца 

опис: 2000 давалаца РДКС 

Број болесника на постојећој листи који је ХЛА генотипизиран/рет 

опис: 150 болесника 

Испитано 2000 серума на присуство анти-ХЛА антитела 
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опис: 2000 серума 

Број болесника којима је извршена детекција/идентификација анти-ХЛА антитела 

опис: 150 болесника 

Ретипизирано 300 пацијената са Листе чекања 

опис: 300 пацијената 

Број набављених апарата за хоризонталну гел електро 

Типизирано 200 пацијената и чланова фамилије 

опис: 200 

Молекуларна типизација ниске резолуције за даваоаце РДКС, пацијенте и чланове 

фамилија чије лечење захтева трансплантацију ткива или органа 

опис: ХЛА 

Број особа које су укључене у едукативни програм за приступање регистру донора 

М 

 

 Програм 0303 - Унапређење квалитета рада у систему здравствене 

заштите 

 Циљеви: Стално унапређење квалитета рада здравствених установа и 

здравствених услуга које те установе пружају; Боље планирање и престуктуирање 

система здравствене заштите заснована на резултатима и квалитету рада; Боља 

алокација средстава на основу квалитета пружене здравствене заштите; Креирање 

културе квалитета у здравственим установама промоцијом, контролом и праћењем 

рада на бази националног система за обезбеђивање квалитета, акредитације и 

лиценцирања. 

 Опис: 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 становништва. Развојем механизама за стално праћење 

квалитета здравствених услуга, омогућиће се подизање нивоа квалитета 

здравствене заштите, превенираће се и кориговати проблеми проистекли из 

пружања услуга неодговарајућег квалитета. Такође ће се омогућити боља 

прерасподела ресурса по нивоима здравствене заштите што ће утицати на 

обезбеђивање једнаког приступа и коришћења одговарајућих здравствених услуга 

грађанима. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 4., 11., 12., 13., 14. и 15. Закона о 

здравственој заштити; Споразум о зајму за пројекат " Пружање унапређених 

локалних услуга ", број 75100-YF од 11.04. 2008. године.   

 Излaзни резултaти: 

Становништво које се регистровало код изабраног лекара у општинама 

обухваћеним пројектом 

опис: 60% становништва 

Обухваћене општине које врше финансијску расподелу на основу усаглашених 

формула 

опис: 25% општина у Србији 

Повећана доступност здравственој заштити вулнерабилним групама у општинама 

које су обухваћене пројеком 

опис: 60% до краја пројекта 
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Домови здравља који користе информационо-комуникационе технологије 

опис: 85% до краја пројекта 

 Програм: 0303 - Унапређење квалитета рада у систему 

здравствене заштите 

 Опис: Пројекат се састоји из следећих компоненти: 

 1. Омогућити успешну фискалну децентрализацију која обухвата 

изградњу оквира за јавно финансирање, који треба да повећа ефикасност и смањи 

неједнакости на нивоу општина развојем нових формула и оквира за финансирање 

по принципу "средства прате корисника" (увођење капитације у примарној 

здравственој заштити). Кроз ову компоненту обезбедиће се обука и изградња 

капацитета за примену новог оквира за финансирање за све актере на националном 

и локалном нивоу. 

 2. Повећање доступности здравственим услугама кроз увођење 

иновација кроз стварање широке партнерске мреже на нивоу локалне заједнице 

усмерене ка максимизирању добробити грађана кроз јавноздравствене услуге са 

посебним акцентом на рањиве популационе групе. Јачање капацитета локалних 

самоуправа у области стратешког планирања. 

 3. Побољшање квалитета услуга и капацитета локалне самоуправне 

кроз едукацију обучених здравствених менаџера и менаџера за квалитет у циљу 

што бољег и квалитетнијег менаџмента здравствених установа, као и развој 

клиничких путева и успостављање процеса акредитације у примарној здравственој 

заштити и увођење нових стандарда медицинске опреме за сва три нивоа 

здарвствене заштите. 

 4. Унапређене информационо-комуникационих технологија кроз 

успостављање информационо-комуникационе мреже у свим домовима здравља у 

Републици, повезивање удаљених амбуланти са централном згардом, набавка 

рачунара и друге неопходне информационе опреме. Крајњи циљ је ставарње 

интегрисаног информационог система у РС, који ће обезбедити доступност 

здравствених података свим учесницима у здравственом систему. 

 Прaвни основ: Споразум о зајму за пројекат, "Пружање унапређених 

локалних услуга", број 75100-YF, од 11.04.2008. год.  

 Циљ: 

 Подршка реформи примарне здравствене заштите, у смислу 

оснаживања капацитета установа и крајњих корисника кроз побољшање 

доступности, ефикасности, правичности и квалитета пружања услуга на локалном 

нивоу.  

 Излaзни резултaти: 

-Увођење информационо-комуникационих технологија. 

опис: 

-до 2012 обухваћено 85% домова здравља. 

-Регистрација становништва и стандардизација расподеле финансијских средстава 

у обухваћеним општинама. 

опис: 60% становништва се регистровало код изабраног лекара. 

-Праћење реализације наменски датих грантова ДЗ за вулнерабилне групе. 

опис: 60% успешно реализованих грантова. 

-Израда водича за пружање унапређених услуга на локалном нивоу. 
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опис: 23 

 Програм: 0303 - Унапређење квалитета рада у систему 

здравствене заштите 

 Опис: Овим пројектом је предвиђено разјашњавање непосредног 

узрока и порекла смрти код лица умрлих у здравственим установама на територији 

југоисточне Србије чиме се утврђује квалитет дијагностике и лечења и евентуални 

пропусти у њиховом спровођењу. Овим пројектом се утврђује степен сагласности 

између дијагноза у време лечења оболелих и/или повређених и обдукционог налаза. 

Пројекат спроводи  Завод за судску медицину, Ниш. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 1. и 2. Закона о здравственој 

заштити;  

 Циљ: 

Унапређење квалитета здравствене заштите.    

 Излaзни резултaти: 

Број случаја код којих је смрт наступила непосредно по пријему на лечење 

опис: 100 

Број обдукција на годишњем нивоу 

опис: 350 

Број случајева код којих је смрт наступила због компликација 

опис: 200 

Број случајева подударности клиничке слике и обдукционог налаза 

опис: 250  

 Програм 0304 - Подршка невладиним организацијама 

 Циљеви: 

- Јачање партнерства са невладиним организацијама и њихово активно укључивање 

у реализацију циљева здравствене политике  

- Већи обухват осетљивих и посебно осетљивих групација становништва 

активностима од значаја за здравствену делатност, а које спроводе невладине 

организације. 

 Опис: 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 

и Војводине 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 Црвеног крста Србије, као невладине организације, за трошкове по 

основу члана 15. Закона о Црвеном крсту током „Недеље Црвеног крста“, од 8. до 

15. маја и „Недеље солидарности“, од 14. до 21. септембра; 

- Финансирање Црвеног крста Србије по члану 16. Закона о Црвеном крсту од сваке 

продате карте за манифестације међународног карактера (културне, забавне, 

спортске и сл.) током целе календарске године; 
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- Финансирање „Друштва за борбу против рака Србије“ и „Савеза друштава 

Војводине за борбу против рака“, Нови Сад, 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. 

 Прaвни основ: Члан 18. тачка 17. Закона о здравственој заштити; Чл. 

6, 7, 9, 13, 14, 15 и 16. Закона о Црвеном крсту Србије; Уредба о издавању доплатне 

поштанске марке „Недеља солидарности“ и „Недеља Црвеног крста“ која се 

објављује у току буџетске године; Уредба о издавању доплатне поштанске марке 

„Месец борбе против рака“; Закон о издавању доплатне поштанске марке.  

 Излaзни резултaти: 

Број невладиних организација које су укључене у спровођење мера здравствене 

заштите 

опис: 30 невладиних организација 

Едукације о превенцији, раном откривању и дијагностици малигних обољења – 

број предавања 

опис: 125 

Број организација Црвеног крста на територији Србије које су активно учествовале 

у реализацији активности 

опис: 183 

 Програм: 0304 - Подршка невладиним организацијама 

 Опис:  Овај пројекат обухвата обезбеђивање услова за рад 

невладиног сектора ( друштава, савеза и удружења ), која се баве активностима од 

значаја за делатност здравства, кроз спровођење програмских активности чије 

приоритете одређује министарство. 

Овај пројекат обухвата: 

1. Финансирање стручних скупова на регионалном нивоу, 

2. Финансирање националних скупова, 

3. Финансирање скупова са међународним учешћем, 

4. Финансирање пројеката којима су обухваћени поједини аспекти система 

здравствене заштите, 

5. Финансирање Српског лекарског друштва - струковна удружења, 

6. Финансирање курсева, континуираних едукација и др. 

На основу Плана развоја здравствене заштите РС за период 2010-2015 година , 

приоритетне области подршке невладиним организацијама у 2011 години су: 

- Репродуктивно здравље; 

-Здравље деце и младих; 

-Болести зависности; 

-Здравље старих ; 

-Здравље инвалида ; 

-Здравље Рома; 

-Подршка оболелим од малигних болести; 

-Спречавање насиља у породици ; 

-државање стручних , националних и скупова са међународним учешћем. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 17. Закона о здравственој 

заштити . 
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 Циљ: 

-Већи обухват угрожених група становништва активностима које спроводе 

невладине организације; 

-Јачање партнерства са невладиним организацијама.    

Излaзни резултaти: 

Одржавање националних стручних скупова 

опис: Прихваћени број позитивно оцењених захтева. 

Одржавање стручних скупова са међународним учешћем. 

опис: Број прихваћених захтева по јавном позиву. 

Одржавање континуираних едукација и курсева друштава, удружења и савеза. 

опис: Број позитивно оцењених захтева након јавног позива. 

 Програм: 0304 - Подршка невладиним организацијама 

 Опис: Друштво за борбу против рака Србије је хуманитарна 

организација основане са циљем да пруже подршку оболелима од рака и врше 

едукацију становништва о значају превенције и раног откривања малигних болести 

и обезбеде информације о начину и сложености лечења малигних болести. 

Финансира се из прихода по основу доплатне поштанске марке "Месец борбе 

против рака" који се расподељују за потребе активности Друштва Србије за борбу 

против рака.  

У оквиру овог програма планиране су следеће активности: 

1. Публицистичка делатност/штампање часописа Друштва и едукативних 

публикација; 

2. Одржавање сајта Друштва; 

3. Наградни конкурс «Млади у борби против рака; 

4. Организовање предавања за здравствене раднике и грађане; 

5. Организовање семинара о раку за просветне раднике и ученике; 

6. Помоћ постојећим подружницама/одборима; 

7. Проширивање мреже подружница/ одбора; 

8. Подршка раду стручних удружења; 

9. Подршка спровођењу Националног програма превенције рака грлића материце; 

10. Подршка спровођењу Националног програма превенције за рака дојке; 

11. Подршка спровођењу акционог Плана националне стратегије за палијативно 

збрињавање онколошких болесника; 

12. Залагање за унапређење регулативе везане за малигне болести 

13. Помоћ удружењима пацијената; 

14. Међународна сарадња Друштва; 

15. Организација редовног рада Друштва; 

16. Оператини расходи Друштва. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 17. Закона о здравственој 

заштити; Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Месец борбе против 

рака"; Закон о издавању доплатне поштанске марке. 

 Циљ: 

Здравствено просвећивање о превенцији и лечењу малигних болести, пружање 

подршке оболелима и њиховим породицама 

 Излaзни резултaти: 

- Повећање знања и подршка оболелима од рака и њиховим породицама. 
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опис: 

-Састанци 15 група по 300 учесника. 

-Оснивање сестринских кућа. 

опис: 1 

- Повећање знања и свести становништва о малигним болестима, превентиви и 

промоцији здравља. 

опис: Штампање часописа и публикација (4 часописа и 10 публикација). 

- Повећање нивоа професионалне едукованости у области онкологије. 

опис: Спровођење едукација у Домовима здравља, школама, 

подружницама/одборима широм Србије , и то укупно 793 предавања. 

 Програм: 0304 - Подршка невладиним организацијама 

 Опис: 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. Црвени крст Србије спроводи јавна 

овлашћења:  

Пројекат промоције здравља и унапређивање здравља појединих групација 

становништав и превенција болести зависности; 

Пројекат „Прва помоћ“ и 

Пројекат „Припреме за деловање у несрећама и одговор на несреће“. 

Остала јавна овлашћења се односе на: 

-Активности програма по основу Недеље „Црвеног крста Србије“ на решавање 

здравствених проблема у сарадњи са Министарством здравља на основу анализе 

постојећих приоритета и потреба и финансирају се из доплатне поштанске марке 

која се прикупља у периоду од 14-21. септембра текуће године; 

-Активности програма по основу Недеље „солидарности“ на решавање 

здравствених проблема у сарадњи са Министарством здравља на основу анализе 

постојећих приоритета и потреба и финансирају се из доплатне поштанске марке 

која се прикупља у периоду од 14-21. септембра текуће године. 

Одређене активности програма које као приоритет доноси корисник , тј Црвени 

крст Србије и на које сагласност даје Влада РС , а финансирају се из средстава од 

продатих карата са манифестација међународног карактера током целе године у 

складу са чланом 16. Закона о Црвеном крсту Србије. Пројекат спроводи: Црвени 

крст Србије. 

 Прaвни основ: Чл. 6,7, 9, 13, 14, 15 и 16. Закона о Црвеном крсту 

Србије;  Уредба у издавању доплатне поштанске марке"Недеља солидарности" 

(објављује се у току буџетске године); Уредба у издавању доплатне поштанске 

марке"Недеља Црвеног крста" (објављује се у току буџетске године); Чл. 6, 7 и 9. 

Закона о Црвеном крсту Србије, а у вези са чланом 16. истог закона. 

 Циљ: 

1.Подизање свести о значају здравих стилова живота; 

2.Подизање нивоа свести становништав о ХИВ/АИДС инфекцији и полно 

преносивим болестима; 

3.Смањење броја оболелих од туберкулозе; 
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4.Подизање нивоа свести становништва о штетности злоупотребе психоактивних 

супстанци; 

5.Едуковани грађани о пружању прве помоћи и 

6.Развијени капацитети и успостављена мрежа Црвеног крста Србије да одговори и 

ублажи последице несреће .    

 Излaзни резултaти: 

Број екипа и учесника на такмичењу из прве помоћи 

опис: 60 екипа, 1000 учесника 

Број едукованих предавача и инструктора за прву помоћ 

опис: 210 едукованих предавача и инструктора (150+60) 

Број организација Црвеног крста које обележавају 31. мај 

опис: 183 организација 

Број обучених грађана за пружање прве помоћи 

опис: 15000 грађана 

Број одштампаних лифлета 

опис: 400.000 лифлета 

Број организација Црвеног крста које су едуковане на тему гојазности код деце 

опис: 100 организација 

Број организација Црвеног крста које обележавају 7. април 

опис: 130 организација 

Број организација Црвеног крста које обележавају 26. јун 

опис: 183 организација 

Број организација Црвеног крста које спроводе промоцију здравих стилова живота 

међу младима 

опис: 183 

Број одржаних радионица 

опис: 250 

 Програм 0401 - Здравствена заштита лица која се сматрају 

осигураницима по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању  

 Главни програм: 1804 – Обезбеђивање обавезног здравственог 

осигурања за лица без сопствених прихода 

 Циљеви: 

Побољшање квалитета здравствене заштите групације становништва по члану 22. 

Закона о здравственом осигурању, у смислу обезбеђења неопходних лекова, 

потрошног медицинског материјала, енергената и другог. 

 Опис: Здравствена заштита лица која припадају групацији 

становништва која је изложена повећаном ризику обољевања, лица чија је 

здравствена заштита потребна у вези са спречавањем, сузбијањем, раним 

откривањем 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 из члана 17. Закона о здравственом осигурању, или 

ако права из обавезног здравственог осигурања не остварују као чланови породице 

осигураника. 

Наиме,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 



746 

 

је здравствена заштита потребна у вези са спречавањем, сузбијањем, раним 

откривањем 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. 

У ставу 4. истог члана прописано је да се осигураником у смислу Закона, сматра и 

лице коме је надлежни орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица из 

бивших република СФРЈ, ако има боравиште на територији Републике .  

Према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање (из матичне 

евиденције од 30. 09.2011) укупно је регистровано 1.250.950 лица, која су по члану 

22. став 1. и став 4. Закона испунили услове за оверу здравствених књижица. 

 Прaвни основ: Чл. 22. став 1. и 204. Закона о здравственом 

осигурању; Члан 35 Б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање;  

 Излaзни резултaти: 

Обезбеђена здравствене заштита за осигуранике по члану 22. Закона о 

здравственом осигурању (спречавање,сузбијање, рано откривање и лечење болести 

од већег медицинског значаја) 

опис: 1.250.950 осигураних лица 

 

 

ГЛАВА 51.1 - УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ 

 

Програм 0105 - Уређење Управе у области биомедицине  

 Глaвни прогрaм: 1801 - Уређење и надзор у области здравства  

 Циљеви: Програм подразумева спровођење активности које су 

намењене доприносу обезбеђења квалитета система здравствене заштите у 

Републици Србији успостављањем програма трансплантације који је усклађен са 

ЕУ стандардима и препорукама Савета Европе 

 Специфични циљeви : 

- Успоставити ефективан, транспарентан и оперативан систем трансплантације у 

складу са позитивним искуствима ЕУ земаља доступан свим пацијентима којима је 

трансплантација неопходна; 

- Развијати институционални капацитет за управљање, координацију и праћење 

система за трансплантацију органа, ткива и ћелија, биомедицински потпомогнутог 

оплођења и обављање трансфузиолошке делатности; 

- Развијати хумане капацитете (едуковани кадрови) за имплементацију 

свеобухватног и одрживог система активности на пољу биомедицине; 

- Подигнута свест јавности о значају учествовања у давалаштву органа као и 

подршка исте о ширењу значаја транспланационог програма; 

- Чластво у Еуротрансплант мрежу; 

- Развијени институционални капацитет за управљање, координацију и праћење 

система за трансплантацију органа, ткива и ћелија, биомедицински потпомогнуто 

оплођење и обављање трансфузиолошке делатности;  

- Едуковани кадрови за имплементацију свеобухватног и одрживог система 

активности на пољу биомедицине, трансплантације органа, ткива и ћелија и 

трансфузиолошке делатности; 
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- Подигнута свест јавности о значају учествовања у давалаштву органа.   

 Опис: 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, БМПО, као и развоју 

Програма трансплантације.  

 Управа за биомедицину сачињава и води законом дефинисане базе 

података из области биомедицине;Јединствени регистар давалаца органа, Регистар 

примаоца органа,Регистар можданих смрти, Листе чекања пацијената за 

трансплантацију по врсти органа, Евиденцију заживотних завештања органа,ћелија 

и ткива-донорске картице и евиденцију изричитих забрана за донирање донирање 

органа, ћелија и ткива, Јединствени регистар добровољних давалаца ћелија и ткива, 

регистар примаоца ћелија и ткива, Листе чекања пацијената за трансплантацију по 

врстама ћелија и ткива, Јединствен регистар донора репродуктивних ћелија, 

регистар података о адтим писменим и опозваним пристанцима донора и 

донираним репродуктивним ћелијама.  

 Такође Управа координира рад овлашћених здравствених установа у 

поступку размене ћелија, односно ткива; организује систем за извештавање, 

истраживање, регистровање и преношење информација између здравствених 

установа, банака ћелија и ткива и Управе за биомедицину о озбиљним нежељеним 

реакцијама и о озбиљним нежељеним појавама и сачињава годишњи извештај;и 

израђује водич добре праксе и стандардних оперативних поступака; врши 

промоцију добровољног давалаштва ћелија и ткива ;издаје донаторске картице; 

обезбеђује, организује и одржава јединствени информациони систем за 

трансплантацију органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински 

потпомогнуто оплођење и додељује овлашћеном здравственом раднику шифре за 

добијање одобрења за позивање на податке које води. 

 Такође се у Управи за биомедицину врши : 

-едукација инспектора за вршење инспекцијског надзора над радом здравствених 

установа које су добиле дозволу и банкама ћелија и ткива  

-врши припрему програма експлантације, припрема и израда програма 

трансплантације; 

-припрема и израда процедура којим су утврђени стандарди квалитета и 

безбедности у вези са са трансплантацијом органа, ћелија и ткива, БМПО и 

трансфузиолошком делатношћу; 

-припрема и израда водича добре клиничке и лабораторијске праксе у вези 

трансплантацијске органа,ћелија и ткива, као и у вези рационалне примене крви.  

 Прaвни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о 

трансплантацији органа; Закон о трансплантацији ћелија и ткива; Закон о 

биомедицински потпомогнутом оплођењa  и Закон о трансфузиолошкој 

делатности. 

 Излaзни резултaти: Број нових укључених донор болница, опис:3; 

Број новоиздатих донорских картица, опис:5000; Број промоција трансплантације.  

опис:50; Број израђених стандарних оперативних процедура, опис:100. 
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ГЛАВА 51.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

                         ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ  

     

 Програм 0304 - Унапређење услова за лечење   

 Глaвни прогрaм: 1803 - Унапређење услова за лечење   

 Циљеви: 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 

лјудске патње лица у ванредним стањима; Обезбеђивање континуиране подршке и 

бриге осетљиве групације становништва(деца, омладина, стара лица). 

 Опис: 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. Активности Црвеног крста Србије 

које произилазе из циљева и задатака међународног покрета Црвеног крста , а које 

се финансирају са раздела Министарства здравља, 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 угржене 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 финансирају из прихода 

остварених од игара на срећу.  

 Прaвни основ: Чл. 6,7, 9, 13, 14, 15 и 16. Закона о Црвеном крсту 

Србије; Чл. 5 и 18. Закона о играма на срећу; Чл. 6, 7 и 9. Закона о Црвеном крсту 

Србије, а у вези са чланом 16. истог закона.    

 Излaзни резултaти:  

Број деце са инвалидитетом и њихових родитеља обухваћених саветовалишним 

радом .  

опис: 1200  

Унапређење квалитета живота избегличких породица – број обухваћених породица.  

опис: 300  
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Оспособљавање младих за вршњачке едукаторе у програму борбе против трговине 

људима.  

опис: 100  

Број старих особа којима је пружена помоћ и подршка у оквиру бриге о старима.  

опис: 1.400  

Обележавање значајних светских и националних јавно-здравствених датума путем 

јавних акција и кампања – број организованих акција.  

 

 

ГЛАВА 51.3 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ СПРЕЧАВАЊА  

                         БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНИХ КОНЗУМИРАЊЕМ ДУВАНА 

     

 Програм 0212 - Превентивна здравствена заштита  

 Глaвни прогрaм:  1802 - Превентивна здравствена заштита    

 Циљеви:  Унапређење здравствене заштите становништва у области 

праћења и спречавања болести изазваних употребом дувана. 

 Опис: Употреба дувана доводи до обољења срца и крвних судова, 

плућа, а пушење преставља главни фактор ризика за срчане ударе, хроничне 

опструктивне болести плућа, емфизем и малигне туморе. Светска здравствено 

организација процењује са годишње од болести изазваних употребом дувана умре 

око 5.4. милиона људи широм света. Малигни тумори представљају обољења од 

значаја за све становнике Србије, имајући у виду да од малигних тумора годишње 

умре 20.217 особа (11.495 мушкараца и 8.722 жене). Проблем малигних болести, 

као национални проблем, захтева свеобухватне напоре и улагање у превенцију, 

рано откривање, лечење и психосоцијалну подршку оболелим лицима. У структури 

морталитета у Србији у 2007. години, болести срца и крвних судова чиниле су 

више од половине свих смртних исхода (56,0%). Највише становника (36,91%) 

наше земље умрло је од других болести срца, приближно свака трећа особа умрла 

је од болести крвних судова мозга и 22,26% људи умрло је од исхемијске болести 

срца. 

 Овај програм има за циљ: Смањење фактора ризика за настанак 

болести изазваних употребом дувана, унапређење епидемиолошких истраживања и 

превенције болести изазваних употребом дувана, оснаживање механизама за 

повећање обухвата становништва раним откривањем превентабилних болести 

изазваних употребом дувана, јачање капацитета, унапређење квалитета и повећање 

ефикасности и ефективности здравствене заштите усмереној ка оболелом 

становништву.   

 Прaвни основ: Члан 18. тачка 2., 5, 10, 11, 14, 18, 19. и 20. Закона о 

здравственој заштити; Чл. 69. и 70. Закона о дувану; Чл.64, 65. и 66 Закона о 

буџетском систему; Чл. 16, 17. Закона о заштити становништва од изложености 

дуванском диму .     

 Излaзни резултaти:  

 Смањење броја пушача међу младима и одраслима.  

опис: 1%  

Повећање обухвата становништва превенцијом и раним откривањем малигних 

болести.  
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опис: 5%  

Број опремљених здравствених установа медицинском опремом  

опис: 20  

  Пројекат 0001 - Активности Канцеларије за контролу дувана на 

превенцији болести насталих као последица пушења   

 Програм:  0212 - Превентивна здравствена заштита   

 Опис: Активностима овог пројекта се омогућава спровођење 

Стратегије контроле дувана Републике Србије. Едукацијом и подизањем свести 

становништва о штетности 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. Пројекат спроводи: Институт за јавно здравље Србије 

„др Милан Јовановић Батут“, Канцеларија за контролу дувана. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 1. и 2. Закона о здравственој 

заштити; Чл. 69. и 70. Закона о дувану;  Чл.64,65,66. Закона о буџетском систему и 

Чл. 16,17 Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму    

 Циљ: Подизање нивоа знања становништва о штетности злоупотребе 

дувана на здравље људи.     

 Излaзни резултaти:  

Проценат смањења употребе дувана становништва  

опис: смањење за 1%  

Bрој спроведених кампања  

опис: 2 кампање  

Проценат смањења изложености становништва дуванском диму  

опис: смањење изложености за 5%  

 Пројекат 0003 - Унапређење здравствене заштите обезбеђењем 

лекова и медицинског потрошног материјала   

 Програм: 0212 - Превентивна здравствена заштита    

 Опис: Пројекат подразумева обезбеђење лекова цитостатика за 

лечење болести које су изазване конзумирањем дувана за потребе здравствених 

установа у Републици Србији и АП Војводина. 

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 1. и 2. Закона о здравственој 

заштити  

 Циљ: Смањена смртност код обољења изазаваних конзумирањем 

дувана уз обезбеђење адекватне терапије.     

 Излaзни резултaти:  

Обезбеђеност лекова - цитостатика здравственим установама у складу са 

потребама.  

 опис: У складу са захтевом Републичког завода за здравствено 

осигурање.     

 Пројекат 0004 - Подршка спровођењу Националног програма 

онколошке здравствене заштите "Србија против рака", са превенцијом, раним 

откривањем и лечењем малигних тумора   

 Програм: 0212 - Превентивна здравствена заштита   

 Опис: У оквиру свеобухватног програма онколошке здравствене 

заштите дефинисани су циљеви, садржаји, носиоци активности, регулаторни и 
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контролни механизми, као и механизми финансирања онколошке здравствене 

заштите у Србији у наредном петогодишњем периоду, потребни за смањење ризика 

за настанак малигних болести, смањење броја оболелих, као и смањења броја 

изгубљених година живота становника Србије због малигних болести. Програм, 

акциони план и стручнометодолошко упутство за спровођење програма ће бити 

презентовани и дистрибуирани кључним носиоцима активности у систему 

здравствене заштите. 

 Превенција и рано откривање превентабилних малигних тумора (рак 

грлића материце, рак дојке и рак дебелог црева) обезбеђује висок ниво и потпуно 

излечење, смањење инвалидитета и смањење смртности. Иако је Законом и 

подзаконским актима о здравственом осигурању обезбеђено право на здравствене 

услуге раног откривања малигних болести (скрининг), укупан ниво обухвата 

станивништва није задовољавајући и не достиже стандард (минимум 60%) који 

обезбеђује успешност скрининга. Подршка спровођењу скрининга обухвата израду 

програма за спровођење скрининга и његову имплементацију у оквиру којих се 

планира успешни обухват у петогодишњем периоду. 

 Према Националном програму за превенцију рака грлића материце у 

Србији ће у трогодишњем интервалу, скринингом бити обухваћене жене старости 

25-69 година у Србији. У 2011. години се планира наставак активности у смислу 

координисаног праћења спровођења скрининга, повећања обухвата жена, 

продужење промотивне кампање, едукације здравствених радника о значају и 

начину спровођења скрининга, као и едукација жена о значају редовних прегледа.  

 Према Националном програму за превенцију рака дојке, између 

осталог, планира се и едукација здравствених радника о значају и начину 

спровођења скрининга. Ради постизања што бољег обухвата скринингом, 

спровешће се едукација жена ( старост од 50 до 70 година) о процедури скрининга, 

као и здравствено просвећивање жена о значају редовних прегледа, путем 

штампаних брошура, плаката, лифлета и реализацијом промотивне кампање.  

 Према Националном програму за превенцију колоректалног 

карцинома, а с обзиром да је до сада ова врста скрининга имала најмањи обухват 

становништва (популација старости 50 до 70 година) и с обзиром на специфичност 

скрининг процедура планира се посебна едукација здравствених радника о значају 

и начину спровођења скрининга ради постизања што бољег обухвата скринингом 

планира се едукација становништва о процедури скрининга и значаја редовних 

прегледа путем предавања, штампаних брошура, плаката и лифлета и реализацијом 

промотивне кампање. 

 Носилац активности пројекта је Министарство здравља. 

 Прaвни основ:  Члан 18. став 1. тачка 2. Закона о здравственој 

заштити и Члан 35. тачка 3. Закона о здравственом осигурању. 

  Циљ: Унапређење здравља становништва, превенција ризика, 

ефикасније лечење и инциденца и морталитет од малигних тумора.    

 Излaзни резултaти:  

Број уведених нових метода дијагностике и лечења карцинома.  

опис:10 нових метода.  

Број жена старости 50 – 70 години обухваћених скринингом за рак дојке.  

опис: 8%  
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Број едукованих здравствених радника за увођење нових метода лечења карцинома. 

 опис: 30 едукованих здравствених радника.  

Број становника старости 50 – 70 година обухваћених скринингом за рак дебелог 

црева  

опис: 5%  

Медијска кампања  

опис: 1  

Број жена старости 25-69 година обухваћених скринингом за рак грлића материце  

опис: 10%    

 Пројекат 0005 - Подршка спровођењу Националног програма 

кардиолошке здравствене заштите   

 Програм: 0212 - Превентивна здравствена заштита   

 Опис: Болести срца и крвних судова водећи су узроци оболевања, 

апсентизма, инвалидности и превременог умирања у Србији. Водећи фактори 

ризика за настанак болести срца и крвних судова су пушење, хипертензија, 

дислипоротеинемије, конзумирање алкохола, гојазност, неправилна исхрана и 

физичка неактивност. Превенцијом и контролом болести срца и крвних судова 

могуће је значајно побољшати здравље. Контрола ових обољења је остварива 

истовременом превенцијом на индивидуалном и популационом нивоу, смањењем 

неједнакости у здрављу, заједничком акцијом здравственог и нездравствених 

сектора, скринингом, превентивним интервенцијама и промоцијом протективних 

фактора. Највећи потенцијал унапређења здравља заснива се на превенцији 

превремене смрти, неспособности, прогресије болести, почетка болести, 

метаболичких промена, фактора ризика и промоцији здравијег живота и животне 

средине.  

 Овај пројект ће имати за циљ пружање подршке спровођењу 

националног програма превенције и контроле кардиоваскуларних болести, са 

посебним акцентом на превенцији почетка и прогресије болести, побољшање 

квалитета живота оболелих и колико је год могуће смањивање инвалидитета 

(неспособност) и превременог умирања од болести срца и крвних судова.  

 Активности пројекта ће бити: 

- Скрининг, рано откривање и дијагностика кардиоваскуларних болести; 

- Унапређење збрињавања и рехабилитације пацијената оболелих од 

кардиоваскуларних болести ( побољшање услова неге пацијената); 

- Реализација промотивних кампања које доприносе подизању свести популације о 

важности и могућности превенције кардиоваскуларних болести.    

 Прaвни основ: Чл.18 став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити    

 Циљ: Смањење броја превремених смртних исхода и значајно 

смањење оптерећења болестима срца и крвних судова предузимањем интегрисане 

акције, побољшањем квалитета живота и продужењем очекиваног трајања живота 

за све становнике Србије.      

 Излaзни резултaти:  

Едукација здравствених радника као кључних носилаца активности програма-број 

одржаних семинара  

опис: 20  
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Спроведена медијска кампања о значају превенције и контроле кардиоваскуларних 

болести  

опис:1  

Унапређење лечења кардиоваскуларних болести.  

опис: Обезбеђивање привремених пејсмејкер апарата,машина за анестезију, апарата 

за екстракорпорални крвоток и остале опреме на основу потреба здравствених 

установа.  

Број едукованих здравствених радника у циљу унапређења дијагностике и лечења 

увођењем нових метода.  

опис: 20 едукованих здравствених радника за увођење нових метода дијагностике и 

лечења.   

 Пројекат 0006 - Унапређење здравствене заштите обезбеђењем 

медицинске опреме за болести изазване конзумирањем дувана   

 Програм:  0212 - Превентивна здравствена заштита   

 Опис: Пројекат обухвата обезбеђење услова за дијагностику и лечење 

малигних болести и других болести које су изазване конзумирањем дувана кроз 

набавку медицинске опреме. Анализом опремљености здравствених установа је 

утврђено да и даље постоје потребе за опремањем здравствених установа ради 

спровођења скрининга, дијагностике и оперативног лечења. 

1.Планирана средства за ове намене у 2012 години распоређује се по приоритетима 

и то :  

- Набавка 4 линеарна акцелератора, за потребе КЦ Крагујевца, КЦ Ниша, КЦ 

Србије и Института за онкологију и радиологију Србије. 

- Преостала средства ће се распоредити након усвајања Финансијског плана,у току 

буџетске 2012 године, по утврђеним приоритетима, а на основу поднетих захтева 

здравствених установа. 

2. Планирана средства за ове намене у 2013 години ће се распоредити, након 

усвајања Финансијског плана, у току буџетске 2013 године, по утврђеним 

приоритетима, а на основу поднетих захтева здравствених установа. 

3. Планирана средства за ове намене у 2014 години ће се распоредити након 

усвајања Финансијског плана, у току буџетске 2014 године, по утврђеним 

приоритетима, а на основу поднетих захтева здравствених установа.  

 Прaвни основ: Члан 18. став 1. тачка 5., 18. и 19. Закона о 

здравственој заштити. 

 Циљ: Побољшање квалитета здравствене заштите кроз опремање 

здравствених установа медицинском и другом опремом у сегменту лечења 

оболелих од малигних болести.   

 Излaзни резултaти:  

Набављени линеарни акцелератори  

 опис: 4 акцелератора  
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РАЗДЕО 52 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ   

 

функцијa: 140 - Основно истраживање  

 У Закону о министарствима је дефинисано да Министарство просвете 

и науке 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. 

 У Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије за 

период 2010. до 2015. године дефинисани су циљеви који би довели до развоја и 

просперитета целе економије и целог друштва. 

 Улагање у науку и технологију је, за Републику Србију, једини начин 

за успостављање одрживе привреде и друштва. 

 Наука се још увек у Србији пречесто посматра као делатност која је 

сама себи циљ и која функционише искључиво кроз научноистраживачке пројекте 

које финансира Република Србија. Такав приступ је неодржив пошто развој и 

просперитет целе економије и целог друштва једне земље мора почивати на знању. 

Наука једино може дати позитивне ефекте уколико се успостави јединствени 

национални иновациони систем. Национални иновациони систем је комплексна 

мрежа јавних предузећа, привредних друштава, универзитета, истраживачких и 

развојних института, професионалних друштава, финансијских институција, 

образовне и информационе инфраструктуре, агенција и јавних ресурса, за 

генерисање, дифузију и примену научних и технолошких знања у одређеној земљи. 

Процес дифузије иновација и технологије доживљава суштинске промене. Знање 

постаје главни покретач економског, технолошког и укупног друштвеног развоја. 

Неопходно је изградити национални иновациони систем да би се успоставила 

економија и друштво засновано на знању. Према усвојеној Стратегији научног и 

технолошког развоја Републике Србије за период 2010-2015. годину, издвајања за 

науку из буџета, мимо инфраструктуре, треба да достигну 1% БДП до 2015. године. 

 Реалан план за раст буџетских издвајања за науку и технолошки 

развој у наредним годинама је годишња стопа раста од 0,15% БДП-а. Овим темпом, 

буџетска издвајања би 2015. године, до које важи оквир ове стратегије, достићи 

1,05%. Ово је реалан циљ који ће се достићи са великим закашњењем: још 2003. 

године планирано је да се проценат издвајања за науку од 1% БДП достигне до 

2007. године. Овај циљ су земље попут Словеније већ одавно достигле. 

 Овакав раст улагања омогућиће финансирање и 

интердисциплинарних пројеката, који су почели да се реализују 2011. год. на 
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којима ради велики број истраживача, већу подршку младим истраживачима, 

јачање међународне сарадње али неће решити проблем недостатка капиталне 

опреме као и лоше стање у којима се налази инфраструктура научноистраживачких 

организација. Ова инфраструктура и опрема је неопходна не само за рад на 

пројектима, већ отвара и могућност лакшег укључења у међународне пројекте, а 

наше научне установе чини примамљивијим партнером и за привреду. 

 Кључни извори финансирања инфраструктурних пројеката који 

осликавају и омогућавају развој приоритетних дисциплина у наредних пет година 

биће међународне финансијске институције, а нарочито Европска инвестициона 

банка (ЕИБ) која је већ одобрила 200 милиона евра кредита за ову намену Банка за 

развој Савета Европе која је одобрила 35 милиона евра. У иницијативу ће се 

укључити Светска банка, Развојна банка Савета Европе као и разни међународни 

донатори, а нарочито предприступни фондови ЕУ. 

 За ову инвестицију одабрани су они пројекти на којима ће се 

засновати развој приоритетних дисциплина али и они који ће обезбедити успешан 

развој и идентификацију научних кадрова, спречити даљи одлив мозгова, и на 

крају, они који ће надокнадити скоро двадесет година слабих улагања у научну 

инфраструктуру. 

 Са економске класификацији 424 – Специјализоване услуге, врши се 

финансирање Републике Србије у науку кроз Програма 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; 
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13в) Програм суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања; 

13г) приоритетни програми утврђени Стратегијом, као и други програми утврђени 

овим законом. 

14) други програми, у складу са Стратегијом и овим законом. 

 Средства за финансирање програма од општег интереса за Републику 

обезбеђују се у буџету Републике, са економске класификације 424-

Специјализоване услуге у науци. 

 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. 

 Пројектно финансирање обухвата финансирање 

научноистраживачког 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. 

 Министарство је у 2010. години расписало јавни позив за Програм 

основних истраживања, Програм истраживања у области технолошког развоја, 

Програм суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања и 

Програм обезбеђивања и одржавања научноистраживачке опреме и простора за 

научноистраживачки рад за циклус истраживања у периоду 2011-2014. 

 Нови циклус истраживања на научним пројектима је почео првог 

јануара 2011. године, што има за резултат повећана издвајања за рад истраживача, 

режијске трошкове и директне матријалне трошкове у односу на претходне године. 

 У пријављеним пројектима који се финансирају од 2011. године је 

препознатљиво повећано интересовање за бављење научним радом, у земљи и 

дијаспори, у институтима и факултетима, што је изузетно важно за реализацију 

болоњског процеса. На пројекте се пријавило 4.200 истраживача више у односу на 

циклус истраживања 2006-2010.године. На новим пројектима Министарства 

укључено је 1.715 младих истраживача што им је обезбедило запослење. На овај 

начин спречава се «одлив мозгова» из наше земље. 

 На висину потребних средстава за реализацију научних пројеката у 

2011. години утицало је повећање броја нових научника (млади и факултети), 

пројектовано повећање плата у јавном сектору, па самим тим и већи режијски и 

материјални трошкови. 
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 Такође, Република Србија има обавезу плаћања финансијског 

доприноса у општи буџет Европске заједнице за ФП 7 по основу Закона о 

потврђивању Меморандума о разумевању између РС и Европске заједнице о 

придруживању РС Седмом оквирном програму ЕЗ за истраживање, технолошки 

развој и огледне активности (2007-2013). 

 Та обавеза у 2010. години је била 4.166.000 евра, у 2011. години је 

5.472.000 евра, у 2012. години 6.896.000 евра, а у 2013. години 8.511.000 евра. По 

упуству за израду буџета средства су планирана у оквиру лимита.  

 За Програме основних истраживања, технолошког развоја и 

суфинансирање интегралних и интердисциплинарних истраживања се издваја 

преко 80 % средстава опредељених за област науке. 

 Општи циљ Програма основних истраживања (у даљем тексту: 

Програм ОИ) јесте очување и развој општег фонда знања као услов за укључивање 

у светске интеграционе процесе, а у складу са стратешким циљевима развоја науке 

и технологије у Републици Србији, утврђених Стратегијом научног и технолошког 

развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015. године – у даљем тексту: 

Стратегија. 

 Општи циљ Програма истраживања у области технолошког развоја (у 

даљем тексту: Програм ТР) јесте подизање технолошког нивоа привреде 

обезбеђивањем конкурентности роба и услуга на домаћем и светском тржишту, 

ради убрзаног и одрживог развоја Републике Србије, а у складу са стратешким 

циљевима развоја науке и технологије у Републици Србији, утврђених Стратегијом. 

 Општи циљ Програма суфинансирања интегралних и 

интердисциплинарних истраживања (у даљем тексту: Програм III) јесте 

остваривање повећања употребљивости резултата истраживања и оптималног 

коришћења истраживачких и материјалних ресурса, кроз подстицај обједињавању и 

интеграцији основних, примењених и развојних истраживања у складу са 

националним истраживачким и развојним приоритетима у форми интегралних и 

интердисциплинарних програма истраживања и развоја, а у складу са стратешким 

циљевима развоја науке и технологије у Републици Србији, утврђених Стратегијом. 

 Општи циљ Програма обезбеђивања и одржавања 

научноистраживачке опреме и простора за научноистраживачки рад (у даљем 

тексту: Програм НОП) јесте старање о очувању, развоjу и унапређењу капацитета 

регистрованих организација, у функцији стварања претпоставки за успешнију 

реализацију научноистраживачких пројеката и њиховог укључивања у европски 

истраживачки простор, а у складу са стратешким циљевима развоја науке и 

технологије у Републици Србији, утврђених Стратегијом. 

 Програми иновационе делатности су дефинисани Законом о 

иновационој делатности. 

 Ради подршке развоју иновативних производа и услуга, подстицаја 

примене и комерцијализације научноистраживачких резултата, подршке 

коришћењу савремених технологија и изградњи инфраструктуре иновационих 

организација, Влада, на предлог министра, усваја програме иновационе делатности 

за наредну буџетску годину. Реализација програма врши се путем иновационих и 

развојних пројеката. Привредна друштва, високошколске установе, 

научноистраживачке и иновационе организације могу бити носиоци иновационих и 
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развојних пројеката. По правилу, иновациони пројекти трају до једне, а развојни до 

две године. У случају када један пројекат реализује више организација, међусобним 

уговором одређују носиоца реализације пројекта.  

 На економској класификацији 451 - Субвенције, планирана средства 

из буџета за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање пројектом 

истраживање и развој у јавном сектору, које је основано ради испуњења обавеза 

Републике Србије по Финансијском уговору (Истраживање и развој у јавном 

сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке закљученог 4. 

марта 2010. године у Београду и потврђеног од стране Народне скупштине 

Републике Србије доношењем Закона о потврђивању Финансијског уговора 

(Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске 

инвестиционе банке, Фонд за иновациону делатност и Центар за промоцију науке. 

 У оквиру економске класификације 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета  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.  

 Стипендије по овом програму, уз тачно утврђене критеријуме и 

обавезе, би требало да добије у 2012. години укупно 626 докторанта – од којих је 

426 добијало стипендију и у 2011. години (а 200 по новом конкурсу који ће бити 

објављен крајем 2011. године) и то у нето износу од 32.000,00 динара месечно 

(бруто 36.441,00 динара), као и 75 ученика, од којих 60 већ добија стипендију у 

износу од 20.000,00 динара нето месечно (бруто 22.155,00).  

 ПРОЈЕКТНИ ЗАЈМОВИ у 2012. год.: 

1. Пројекат «Инвестиције у научну инфраструктуру» 

Кредитор: Развојна банка Савета Европе 

Износ кредита: 70 милиона евра  

 Намена:  

 Инвестиције у научно истраживачку инфраструктуру, изградња и 

опремање центара изврсности. 

2. Пројекат «Подршка иновационој делатности» 

Кредитор: Светска банка 

Износ кредита: 50 милиона долара 

 Намена:  

 Подршка Фонду за иновативну делатност, спровођење реформе 

система научно истраживачких института, подршка програму повратка српске 

научне дијаспоре. Планирани ПРОЈЕКТНИ ЗАЈМОВИ у 2012. години, планирана 

примања и расходи из задуживања су у вези реализације Пројекта истраживање и 

развој у јавном сектору. Пројектом истраживање и развој у јавном сектору 

планирано је инвестирање средстава која су обезбеђена кредитом Европске 

инвестиционе банке у износу од 200.000.000 ЕУР и средстава која ће у складу са 
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обавезама предвиђеним Финансијским уговором обезбедити Република Србија у 

износу од 192.000.000 ЕУР.  

 

2001 - Уређење и надзор образовног система 

Глaвни прогрaм:  

2001 - Уређење и надзор образовног система  

 Циљеви:  

 Стварање услова за ефикасно и несметано функционисање 

образовног система и васпитања на националном нивоу и усаглашавање са 

европским образовним системима.  

 Опис:  

 Министарство просвете обавља послове државне управе прецизиране 

Законом о министарствима  који се односе на: 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; нострификацију и 

еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене 

бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о 

ученицима и студентима са посебним потребама, као и друге послове одређене 

законом  

 Прaвни основ: Закон о министарствима, Закон о државној управи .  

 Излaзни резултaти:  

Ефикасно функционисање образовног система и васпитања  

 опис:  

Обављање послова државне управе који се односе на развој образовања  

 

Пројекат 0001 - Образовно политичка аналитика  

Програм:  0101 - Уређење и надзор у области образовања  

 Опис:  

  У оквиру овог програма предвиђен је Пројекат «Образовно 

политичка аналитика» који се односи на истраживање, планирање и развој 

предшколског, основног, средњег, вишег и високог образовања и ученичког и 

студентског стандарда. Анализа података и аналитички рад у области образовања 

су основа за развој образовне полтике засноване на подацима. Реализација овог 

програма допринеће прађењу и поцени стања образовања у различитим сегментима 

и то у односу на стратешке циљеве образовања постављене различитим 

стратешким документима. 

 Прaвни основ:  

 Пројекат се заснива на Закону о министарствима  и чл. 27 Закона о 

основама система образовања и васпитања .  

 Излaзни резултaти:  

 Обухват установа образовања  
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 опис:  

 Пројекат «Образовно политичка аналитика» треба да допринесе 

унапређивању целокупног система образовања и васпитања по свим нивоима и 

врстама образовања и то: Унапређивање рада у наставним програмима и 

утврђивање упутстава за њихову реализацију; Постављање јасних критеријума за 

прецизну евалуацију и даље праћење у развоју школа и наставног и васпитног 

кадра; Добијање валидних података о тренутном стању; Овладавање методологијом 

стратешког планирања у области образовања  

 

Пројекат 0003 - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ИБРД зајам 7510-

YF  

Програм: 0101 - Уређење и надзор у области образовања  

Програм 0102 - Утврђивање законских оквира и праћење развоја образовања на 

свим нивоима  

Глaвни прогрaм:  2001 - Уређење и надзор образовног система  

 Циљеви:  

 Национални просветни савет има за циљ утврђивање праваца развоја 

образовања и унапређивање квалитета предшколског,основног и средњег 

образовања и васпитања. 

 Национални савет за високо образовање има за циљ утврђивање 

праваца развоја и унапређивање квалитета високошколског образовања.  

 Опис:  

 Национални просветни савет разматра питања која чине део политике 

РС у области образовања и васпитања при чему је дужан да обезбеди усаглашене 

ставове са одговарајућим институцијама у чијој су надлежности питања развоја 

високог и других облика образовања. Савет је дужан да Народној скупштини РС 

подноси извештај о свом раду најмање једанпут годишње. Савет доноси пословник 

о свом раду. Савет може да образује сталне и повремене комисије из реда 

наставника, васпитача, стручних сарадника и других истакнутих стручњака и 

научника у складу с пословником о раду Савета. Административно-техничке 

послове за потребе Савета обавља Министарство. 

Национални савет за високо образовање се образује ради праћења развоја високог 

образовања на националном нивоу и његову усклађеност са европским и 

међународним стандардима. 

 Прaвни основ:  

 Чланом 9. Закона о високом  формиран је Национални савет за 

високо образовање, који се образује ради обезбеђивања развоја и унапређивања 

квалитета високог образовања.  

Национални савет има 21 чланa, увећано чланом 2. Закона о изменама и допунама 

Закона о високом образовању, које бира Народна скупштина Републике Србије. 

На основу члана 12 и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 

образован је Национални просветни савет, ради утврђивања праваца развоја и 

унапређивања квалитета предшколског, основног и средњег образовања и 

васпитања.  

 Излaзни резултaти:  
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 Утврђује правце развоја и унапређивања квалитета предшколског, 

основног , средњег и високог образовања.  

 опис:  

 Праћење развоја унапређења предшколског,основног,средњег и 

високог образовања  

 

  

ГЛАВА 52.1 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Програм 0201 - Четворочасовни припремни предшколски програм  

Глaвни прогрaм: 2002 - Пропремни и предшколски програм  

 Циљеви: Предшколски програм у трајању од четири сата обезбеђује 

доступност образовања и васпитања деци узраста од пет и по до шест и по година, 

прилагођено образовање и васпитање које одговара степену развоја детета, једнаке 

могућности за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју, право на 

образовање и васпитање без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку 

припадност, узраст, физичку и психичку конституцију, социјално и културно 

порекло.  

 Опис: У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за 

припремни предшколски програм у години пред полазак у школу. Припремни 

предшколски програм је део обавезног образовања и васпитања у деветогодишњем 

трајању. Програм припреме за полазак у основу школу у оквиру предшколског 

васпитања и образовања у години пред полазак у школу траје четири сата дневно, 

најмање девет месеци, а похађање овог програма је бесплатно.   

 Прaвни основ: Закон о основама система образовања и васпитања 

чланом 93. утврђује обавезу и трајање предшколског образовања и васпитања, које 

се остварује програмом предшколског васпитања и образовања. Члан 97. истог 

закона указује на обавезе родитеља, односно старатеља, који је дужан да упише 

дете старости од пет и по до шест и по година у дечији вртић, односно основну 

школу. 

 Делатност предшколског образовања и васпитања обавља 

предшколска установа, која остварује предшколски програм, а може да остварује и 

посебне предшколске програме прилагођене за децу са сметњама у развоју и друге 

програме у складу са посебним законом. На основу критеријума које је утврдила 

Влада, акт о мрежи предшколских установа доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе. азује на обавезе родитеља, односно старатеља, који је дужан да упише 

дете старости од пет Опште основе предшколског програма доноси Савет, а 

посебне програме у области предшколског васпитања и васпитања на предлог 

Савета прописује министар. 

 У буџету Републике Србије (члан 157. Закона о основама система 

образовања и васпитања ) обезбеђују се средства за: 

1. остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у 

школу, 

2. остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и 

3. остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу. 

 Финансирање се врши за четири групе, и то: 
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1. групе у седишту установе, 

2. групе ван седишта установе, 

3. болничке групе и 

4. развојне групе  

 Излaзни резултaти: Финансирање 4.417 припремних предшколских 

група 

 опис: У октобру 2011. године, финансирано је 2.833 групе у ужој 

Србији, 69 група у АПКиМ и 1.034 на територији АПВ, што укупно износи 3.936 

група у укупном износу од 168.196.312 динара. Планирани број је 4.417 група.  

  

Програм 0202 - Стручно усавршавање запослених у предшколским установама  

Глaвни прогрaм: 2002 - Пропремни и предшколски програм  

 Циљеви: Планирани пројекти омогућују обухват око 1.065 учесника 

на обукама (семинари, курсеви, стручни скупови) кроз 11 пројеката. На тај начин 

омогућује се да ови учесници савладају програме специфичне програме стручног 

усавршавања у трајању од 8 до 40 сати и на тај начин се приближавају норми од 

100 сати стручног усавршавања за 5 година. С обзиром на циљеве и садржаје 

планираних пројеката (11), очекује се да учесници стекну одговарајућа знања и 

вештине које ће им омногућити да успешно реализју нови припремни предшколски 

програм, да примењују и развијају нове методе и технике у васпитном раду са 

децом, да у складу са прописима прате напредовање деце, да успешно развијају 

развојне планове установа и друге пројекте, да примењују технике руковођења и 

тимског рада, да развијају сарадњу са стручним службама (пре свега са просветним 

саветницма), да креирају нове програмске активности које ће бити аутентичне за 

одређене установе итд. 

 Опис: У оквиру дела Програма за стручно усавршавање запослених у 

предшколским установама планирано је 11 модула - пројеката који се односе на 

реализацију циљева и задатака у предшколском васпитању и образовању, са 

посебним нагласком на стручно усавршавање за реализацију обавезног припремног 

програма и повећање обухвата деце предшколским програмима. Планирани 

семинари и обуке имају за циљ и унапређивање предшколског образовања 

маргинализованих група, посебно Рома, односно деце са посебним потребама. 

Васпитачи и стручни сарадници у предшколским установама изразили су потребу 

за стицањем нових знања и вештина у области инклузивног образовања и методике 

рада са предшколским групама деце. Један број семинара се односи на развој 

капацитета стручних тимова у установама за извршавање обавеза из Националног 

плана акције за децу, Општег протокола о заштити деце од насиља који је усвојила 

Влада Републике Србије 2005. године, Посебног протокола за заштиту деце од 

насиља у образовно-васпитним установама и Стратегије за смањење сиромаштва.  

 Прaвни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, Правилник о дозволи за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника   

  Излaзни резултaти: Стручно усавршавање запослених у 

предшколским установама  

 опис: Обухват око 1.065 учесника.  
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Програм 0301 - Реализација делатности основног образовања   

Глaвни прогрaм:  2003 - Основно образовање  

  Циљеви: Образовно васпитни рад кроз наставне и ненаставне 

активности 1311 основних школа на територији Републике Србије , којим се 

остварује програм образовања и васпитања, треба да обезбеди: 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у ком живе, 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика, 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући живот, 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске 

традиције и културе као и традиције и културе националних мањина, 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 

живота и подстицање индивидуалне одговорности, итд.  

 Опис: Основни очекивани резултат овог програма је доступност и 

могућност квалитетног основног образовања свих ученика под једнаким условима, 

без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност. 

  Прaвни основ: Делатност основног образовања уређују: Устав 

Републике Србије, Закон о министарствима,- Закон о основама система образовања 

и васпитања, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

јавним службама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика.  

 Излaзни резултaти: Основно образовање и васпитање ученика  

 опис: Делатност образовања у 1312 основних школа 

  

Пројекат 0910 - Набавка бесплатних уџбеника за ђаке прваке  

Програм: 0301 - Реализација делатности основног образовања   

 Опис: Ова средства предвиђена су за набавку уџбеника за ученике 

првих, других и трећих разреда основних школа и то: 

- за први разред 250.000.000 динара; 

- за други разред 250.000.000 динара; 

- за трећи разред 200.000.000 динара. 

 Наведени износ планиран је на претпоставкама да ће 1.226 основних 

школа, са 80.000 ученика, остварити право на бесплатне уџбеника, као и да 

годишњи раст цена уџбеника не буде већи од 10%.  

 Учешће локалне самоуправе варира из године у годину и зависи од 

договора министра просвете и науке и представника локалних самоуправа. 

 Прaвни основ: Закон о основама система образовања и васпитања - 

Законо о основној школи   

 Излaзни резултaти: Обухват 1.226 основних школа и 80.000 ђака.  

 опис: Основни очекивани резултат овог програма је доступност и 

могућност квалитетног основног образовања свих ученика под једнаким условима, 

без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност. 

 

Програм 0302 - Допунска школа у иностранству  



764 

 

Глaвни прогрaм:  2003 - Основно образовање  

 Циљеви: Организовање, спровођење и праћење допунског основног 

образовања у иностранствуима има за циљ да омогући да деца наших грађана који 

бораве у иностранству развијају свест о државној и националној припадности, 

негују српске традиције, језик и културу, јачаају поверење међу децом и ученицима 

и спречавају понашања која нарушавају остваривање права на различитост, као и 

развијају и негују другарство и пријатељство и усвајају вредности заједничког 

живота.  

 Опис: За децу грађана Републике Србије који привремено бораве у 

иностранству организује се основно образовање и васпитање по посебном 

програму који, на предлог Савета, доноси министар.  

 У 2011. години ће се допунска настава у иностранству организовати 

за децу родитеља који привремено бораве у Немачкој, Француској, Белгији, 

Швајцарској, Краљевини Данској и Грчкој.  

 Прaвни основ: Право основног васпитања и образовања у 

иностранству произилази из члана 92. Закона о основама система образовања и 

васпитања. Министар прописује посебан програм основног образовања и 

васпитања у иностранству, начин вођења евиденције и издавања јавних исправа, 

посебне услове за наставнике, обезбеђење и начин исплате средстава за плате и 

друга питања од значаја за остваривање образовно-васпитног рада у иностранству.  

 Излaзни резултaти: Обухват око 3.800 деце  

 Oпис: Очекује се да се програмом основног образовања деце у 

иностранству обухвати око 3.800 деце, као и што квалитетније омогући 

савладавање српског језика, традиције и културе.  

   

Програм 0303 - Такмичење ученика  

Глaвни прогрaм: 2003 - Основно образовање  

 Циљеви: Циљ овог програма је остварење што бољих резултата 

такмичења на свим нивоима, који треба да представљају одраз стеченог знања 

ученика, афирмацију резултата достигнућа ученика у оквиру појединих наставних 

предмета и области, као и способности и умећа стечених у оквиру процеса 

реализације наставних планова и програма и васпитно образовног рада са 

ученицима основних школа.  

 Опис: Такмичења се организују ради представљања стеченог знања, 

умећа и вештина из појединих наставних предмета и области образовно-васпитног 

рада, рангирања степена и нивоа постигнућа ученика, афирмације наставних 

резултата сваког појединог наставног предмета и јавног представљања стечених 

знања, умећа, вештина и стваралаштва ученика. Смотре се организују ради 

представљања ученичких радова, достигнућа и стваралаштва ученика.  

 Прaвни основ: Законом о министарствима и Законом о основама 

система образовања и васпитања прописана је надлежност Министарства и 

установа у доношењу и финансирању наставних планова и програма из којих 

произилазе сви други програми везани за реализацију наставног процеса. На 

основу тога министар доноси програм такмичења ученика на свим нивоима 

(школско, општинско, окружно, државно и међународно).  

 Излaзни резултaти: Учешће ученика на такмичењима 
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  oпис: У току 2012. године очекује се да се сва такмичења предвиђена 

Програмом такмичења на свим нивоима, организују и одрже у терминима и на 

начин који ће бити прецизирани у Календару такмичења за 2012. годину. 

 

Програм 0304 - Стручно усавршавање запослених у основним школама  

Глaвни прогрaм: 2003 - Основно образовање  

 Циљеви: Планирани семинари и обуке имају за циљ и унапређивање 

рада у основном образовању са посебним нагласком на маргинализоване групе и 

децу са посебним потребама, као и на развој нових образовних програма у 

основном образовању. Један број семинара се односи на развој капацитета 

стручних тимова у установама за извршавање обавеза из Националног плана акције 

за децу, Општег протокола о заштити деце од насиља који је усвојила Влада 

Републике Србије 2005. године, Посебног протокола за заштиту деце од насиља у 

образовно-васпитним установама и Стратегије за смањење сиромаштва. 

 Опис: У оквиру дела Програма за стручно усавршавање запослених у 

основним школама планирано је 49 семинара за 1440 учесника, који се односе на 

реализацију циљева и задатака у основном образовању и васпитању, са посебним 

нагласком на стручно усавршавање за реализацију нових образовних програма у 

петом и шестом разреду, нових изборних програма у седмом и осмом разреду, 

развој тимског рада наставника у редовном и специјалном образовању, 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.  

 Прaвни основ: Закон о основама система образовања и васпитања   

 Излaзни резултaти:  

 Стицање одговарајућих знања и вештина које ће омогућити да 

успешно реализују нови образовни програми.  

 опис: Обухват око 1.440 учесника (семинари, курсеви, стручни 

скупови). 

  

Програм 0305 - Унапређење инфраструктуре основних школа  

Глaвни прогрaм: 2003 - Основно образовање  

 Циљеви: Програм обухвата пројектно планирање, санацију, 

реконструкцију, доградњу, изградњу нових објеката и опремање.  

 Опис: У току 2011. године ће се завршити преостали завршни радови, 

по закљученим уговорима из 2010. године на више објеката, а очекује се да отпочне 

изградња још неколико нових објекта, чиме ће се створити адекватни услови за 

образовни рад у појединим школама. 

 Прaвни основ: Уговор о кредиту са Европском инвестиционом 

банком ФИ бр. 22.994/СЦ; Уговор са светском банком број 3870 YF, за релизацију 

пројекта ''Енергетска ефикасност у Србији''.  

 Излaзни резултaти: Текуће и инвестиционо одржавање  

 опис: Проширење школског простора 

 

Програм 0701 - Подршка реализацији процеса наставе на територији АП КиМ 

(основно образовање)  
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Глaвни прогрaм:  2007 - Помоћне услуге у образовању  

  Циљеви: Циљ овог програма је несметано и безбедно одвијање 

процеса наставе у основним школама на територији АП Косово и Метохија, 

доступност и могућност образовања и васпитања свим ученицима под једнаким 

условима без обзира на средину у којој живе, квалитетно образовање и васпитање 

неопходно за живот у савременим и сложеним условима, одговарајуће образовање 

које одговара степену развоја и узрасту детета, као и једнака могућност образовања 

деце и ученика са сметњама у развоју.  

 Опис: Овај програм треба да омогући подршку наставницима и 

ученицима, у неразвијеним подручјима на територији АП Косово и Метохије, у 

обављању делатности основног образовања и васпитања, доступност образовања и 

васпитања свим ученицима без обзира на пол, расну, националну, верску или 

језичку припадност или друго лично својство, у 78 основних школа . 

 На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 02-0486/2003 – 

001 од 17.07.2003.године и Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-

335/2007-8 од 26.априла 2007.године, Министарство просвете врши исплату 

накнаде зараде радницима основних школа који су били запослени у школама АП 

Косово и Метохије, а који су расељени на територији Републике Србије и 

Републике Црне Горе, у висини минималне зараде, као и за раднике који су 

расељени на територији АП Косово и Метохија, у висини минималне зараде 

увећане за 30%.  

 У преко 22 школе на територији целе Републике Србије врши се 

реализација обрачуна и исплате накнаде минималне зараде за 830 расељена 

радника, а преко школа на територији АП Косово и Метохија врши се исплата за 53 

расељена радника. . 

 Прaвни основ: Закључак Владе Републике Србије 05 број 02-

0486/2003 – 001 од 17.07.2003.године и Закључак Владе Републике Србије 05 број 

120-335/2007-8 од 26.априла 2007.године.  

 Излaзни резултaти: Превоз ученика на КиМ (опис: око 2000 ученика); 

Похађање наставе за све ученике у 78 основних школа на територији АП Косова и 

Метохије (опис: обезбеђивање неопходних средстава индиректним корисницима за 

трошкове који настају приликом исплата накнада минималне зараде за просветне 

раднике расељене са територије АП Косова и Метохије). 

 

 

ГЛАВА 52.2 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Програм 0401 - Реализација делатности средњег образовања   

Глaвни прогрaм:  2004 - Средње образовање  

 Циљеви:  

 Реализација делатности средњег образовања и васпитања треба да 

обезбеди ученицима могућност за усвајањем знања, стицањем вештина и 

способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и 

учење, уз уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва. 

 Квалитетно образовање и васпитање кроз развијање знања, вештина, 

ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољи сопствене 
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потребе и интересе, развијају сопствену личност и потенцијале, поштују друге 

особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у 

економском, друштвеном и културном животу. 

 Стицање иницијалног и континуираног стручног образовања и обука. 

Развој способности, талената и потенцијала. 

 Опис: Средње школе су установе за обављање делатности у области 

средњег образовања и васпитања, која могу да остварују школски програм општег, 

стручног и уметничког образовања, прилагођен програм за ученике са сметњама у 

развоју, посебан школски програм за музичко и балетско образовање, програм 

специјалистичког и мајсторског образовања, програм стручног оспособљавања, 

обуке и друге програме, у складу са законом. 

 У складу са принципима доживотног учења и усклађивања 

образовног система са принципима развоја образовања у ЕУ посебна пажња 

посвећена је развоју средњег стручног образовања у Републици Србији који ће 

подржати развој привреде и друштва заснованог на развоју нових институција у 

области стручног образовања, модернизацију програма образовања и увођење 

нових образовних профила, изради нових наставних програма, стручном 

усавршавању наставника за реализацију нових образовних профила и програма.  

  Прaвни основ: Закон о министарствима; Закон о основама система 

образовања и васпитања; Закон о средњој школи; Одлука о одређивању средњих 

школа од посебног интереса за Републику Србију 05 број: 110 - 2338/07 -Уредба о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама; 

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика.  

 Излaзни резултaти: Број ученика обухваћених средњим образовањем  

 опис: Очекивани основни излазни резултат овог програма је 

унапређен и квалитетан образовно – васпитни рад у 452 средње школе зa око 

300.000 ученика, као и упис око 81000 ученика са завршеном основном школом у 

средње школе ради даљег школовања и стицања знања и вештина, реализација и 

унапређење образовно – васпитног рада упет школа од посебног интереса за 

Републику.  

 

Пројекат 0001 - Образовање одраслих  

Програм:  0401 - Реализација делатности средњег образовања   

 Опис: За спровођење пројекта ИПА08-Системски развој основног 

образовања одраслих/Друга шанса, од стране Европске уније донација износи 4,5 

милиона ЕУР-а, док је наш допринос 3 милиона ЕУР-а. Тиме се омогућава даљи 

развој стручног образовања, а у складу са увојеним Стратегијама и Акционим 

плановима развоја стручног образовања и образовања одраслих  

 Прaвни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, 

Закон о средњој школи 

 Циљ: Реализација делатности функционалног основног образовања 

одраслих и обуке, треба да обезбеде одраслима стицање функционалног основног 

образовања, вештине и способности (компетенције) потребне за рад и 

запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја 

целокупног друштва; Квалитетно образовање кроз развијање знања, вештина, 
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ставова и вредности које оспособљавају одраслу особу да успешно задовољи 

сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује 

друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће 

у економском, друштвеном и културном животу; Стицање континуираног стручног 

образовања и обука. Развој способности, талената и потенцијала.  

 Излaзни резултaти: Број одраслих обухваћен функционалним 

основним образовањем  

 опис: Реализација делатности функционалног основног образовања 

одраслих и обуке, треба да обезбеде одраслима стицање функционалног основног 

образовања, вештине и способности (компетенције) потребне за рад и 

запошљавање, даље образовање и учење, уз уважавање смерница одрживог развоја 

целокупног друштва; Квалитетно образовање кроз развијање знања, вештина, 

ставова и вредности које оспособљавају одраслу особу да успешно задовољи 

сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује 

друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће 

у економском, друштвеном и културном животу; Стицање континуираног стручног 

образовања и обука. Развој способности, талената и потенцијала.  

 

Програм 0402 - Такмичење ученика  

Глaвни прогрaм:  2004 - Средње образовање  

 Циљеви: Основни циљ такмичења и смотри је представљање 

постигнућа образовно -васпитног рада ученика, наставника и школе као целине. 

Осим овог, програмом такмичења ученика, неопходно је постићи и друге циљеве, а 

то су: 

•подстицај ученика за усвајање знања ван обавезног програма школе; 

•развој и подстицај такмичарског духа ученика; 

 Опис: Такмичење и смотре ученика облици су образовно – васпитног 

рада којима се доприноси остваривању циљева, задатака, плана и програма средњег 

образовања. Такмичење је организована активност којом се вреднују и рангирају 

постигнућа и стваралаштвa ученика. Смотра је организована активност ученика 

ради представљања ученичких радова, постигнућа и стваралаштва ученика.  

 Прaвни основ: Закон о основама система образовања и васпитања   

 Излaзни резултaти: такмичење ученика  

 опис: Број ученика обухваћен тестирањем и провером знања -10.000 

на републичким такмичењима; Број ученика средњих школа на међународним 

такмичењима - 1.200 

 

Програм 0403 - Рад са талентованим и даровитим ученицима  

Глaвни прогрaм: 2004 - Средње образовање 

 Циљеви: Основни циљ образовних активности путем којих се 

Програм реализује је системски приступ у идентификацији,праћењу и пружању 

сталне подршке даровитим и талентованим ученицима. Активности предвиђене 

Програмом усмерене су пре свега на развој аналитичког, креативног и критичког 

мишљења, оспособљавање за проналажење и коришћење квалитетних информација 

и коришћење метода научног и истраживачког рада и примену стечених знања. 
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 Програм рада са талентованом и даровитом децом и ученицима се 

остварује кроз програмску сарадњу Министарства просвете са референтним 

институцијама и организацијама које се баве талентованом и даровитом децом и 

ученицима.  

 Опис: Програм рада са талентованим и надареним ученицима пружа 

могућност тим ученицима да додатно раде на стицању што вишег нивоа 

образовања.  

 Рад са талентованим ученицима треба да обезбеди квалитетно 

образовање и васпитање, које осигурава стицање, језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, здравствене, еколошке иинформативне писмености, 

неопходне за живот у савременом и друштву. 

 Образовни рад чине облици теоријске и практичне наставе, 

консултативни,информативни и инструктивни рад намењен полазницима и 

корисницима образовних програма. Програм рада са талентованим и надареним 

ученицима се остварује кроз реализацију програма рада институција које се баве 

надареним ученицима  

 Прaвни основ: Област рада са талентованим и даровитим ученицима 

уређује Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи,  

Члан 157. став 2. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(″прописује да се у буџету Републике обезбеђују средства за развојне програме и 

пројекте установа према програмима и критеријумима које прописује министар“).   

 Излaзни резултaти: Број ученика обухваћен стицањем додатних 

знања  

 опис: 

 Број ученика обухваћен стицањем већих знања од  

знања стечених базним образовањем 8.000 

Број спроведених тестирања и провера стеченог знања ученика, 

као критеријум за додатни рад са талентима 1.200  

 

Програм 0404 - Унапређење инфраструктуре средњих школа  

Глaвни прогрaм:  2004 - Средње образовање  

 Циљеви:  

Стварање услова за унапређење и остваривање стратешких циљева у области 

образовања. 

Приближавање и постепено прилагођавање међународним стандардима  

 Опис:  

 Програм обухвата пројектно планирање, санацију, реконструкцију, 

доградњу, изградњу нових објеката и опремање. 

 Недостатак школског простора у средњем образовању посебно је 

изражен у већим градским центрима. 

 Појава недостатка простора, просечна старост објеката, као и 

недовољно улагање у текуће и инвестиционо одржавање имало је за последицу 

бржу амортизацију школског простора и опреме. Услед недостатка школског 

простора, један број установа користи неадекватан простор, који не испуњава 

минималне просторно-педагошке нормативе, у погледу величине структуре, 

функционалности простора и хигијенско-техничких захтева.  
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 У структури трошкова грађевинске цене изградње новог простора, 

око 65% трошкова се односи на завршне грађевинско-занатске радове (подови, 

столарија, инсталација водовода, канализација, електрика, грејање и др. занатски 

радови). 

 Имајући у виду чињеницу, да је велики део уграђеног грађевинског 

материјала амортизован, односно дотрајао (углавном је то материјал, који се 

односи на грађевинско-занатске радове), за санацију и реконструкцију потребноје 

обезбедити средства која су еквивалентна за око 20% средстава грађевинске 

вредности укупног фонда простора и опреме. 

 Просечна старост школских објеката је око 40 година, од којих је 

највећи број изграђен после Другог светског рата. У последњих 10 година 

изграђено је само 1-2% површине, у односу на укупан фонд школског простора.  

 Прaвни основ:  

 Закон о основама система образовања и васпитања   

  Излaзни резултaти:  

Унапређење инфраструктуре  

 опис:  

Побољшање услова за рад и боравак ученика у средњим школама и подизање нивоа 

хигијене  

  

Програм 0405 - Стручно усавршавање запослених у средњем образовању  

Глaвни прогрaм:  2004 - Средње образовање  

 Циљеви:  

 У оквиру дела Програма за стручно усавршавање запослених у 

гимназијама и средњим стручним школама планиран је 21 семинар, који се односи 

на реализацију циљева и задатака у гимназијском и средњем стручном образовању, 

са посебним нагласком на стручно усавршавање у области дидактике и посебних 

методика, с обзиром да највећи број извршилаца није добио адекватно образовање 

за рад у образовно-васпитним установама. Планирани семинари и обуке имају за 

циљ и унапређивање тимског рада наставника, вештине руковођења, унапређивање 

рада са даровитим ученицима и у реализацији нових образовних програма.  

 Опис:  

 Програм стручног усавршавања запослених у образовно-васпитним 

установама чија је делатност средње образовање и васпитање за 2011. годину 

састоји се из 21 семинара, који представљају посебне модуле стручног 

усавршавања који су намењени различитим циљним групама у образовно-

васпитним установама, са веома спецфичним циљевима и пројектним 

активностима. Сви припремљени пројекти у оквиру програма дефинисани су након 

детаљне анализе испитаних потреба запослених у установама, а у односу на 

приоритетне задатке који проистичу из циљева образовања и примене нове 

законске и подзаконске регулативе у образовно-васпитном систему. Планирано је 

да се сваки пројекат реализује у одређеном временском периоду током 2011. 

године, који је усаглашен са обимом и комплексношћу пројектних активности, са 

планираним бројем учесника и бројем семинара (обука, стручних скупова, 

курсева).  

 Прaвни основ:  
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  Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника- Закон о основама система и 

образовања  

 Излaзни резултaти:  

стручно усавршавање запослених у средњем образовању  

 опис:  

 Планираним пројектима обухвћено је око 580 учесника на 

семинарима, курсевима и стручним скуповима и омогућено да ови учесници 

савладају специфичне програме стручног усавршавања у трајању од 8 до 40 сати и 

тиме се приближавају норми од 100 сати стручног усавршавања за 5 година. 

 

Програм 0702 - Подршка реализацији процеса наставе на територији АП КиМ 

(средње образовање)  

Глaвни прогрaм:  2007 - Помоћне услуге у образовању  

 Циљеви:  

-доступно образовање и васпитање; 

-квалитетно образовање и васпитање; 

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и 

развијање способности за живот у демократски уређеном друштву; 

-развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе 

традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, 

јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају 

остваривање права на различитост; 

-развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 

живота и подстицање одговорности. 

 Опис:  

 Програм Подршке наставницима и ученицима у неразвијеним 

подручјима треба да омогући обављање делатности средњег образовања и 

васпитања у средњим школама са територије Косова и Метохије. Самим 

Програмом се даје подршка систему образовања и васпитања и обезбеђује 

се:доступност образовања и васпитања свим ученицима, као и могућност за 

образовање и васпитање под једнаким условима.  

 Програм се остварује кроз реализацију следећих задатака. 

-обезбеђивање превоза запослених у средњим школама са територије КиМ; 

-превоз ученика средњих школа са територије КиМ; 

-обезбеђивању материјалних трошкова школа које врше обрачун и исплату накнада 

плата око 300 расељених лица са територије КиМ, а који привремено живе ван 

подручја КиМ и не раде. 

 Прaвни основ: Закон о министарствима, Закон о основама система 

образовања и васпитања, Закон о средњој школи  

 Излaзни резултaти:  

неометано одвијање процеса наставе са територије КиМ  

 опис:  

 Очекивани основни излазни резултат овог програма је унапређен и 

квалитетан образовно – васпитни рад у средњим школама на КиМ и омогућавање 
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исплате материјалне надокнаде расељеним лицима са територије КиМ који су 

радили у средњим школама, као и: 

- неометано одвијање процеса наставе у 31 средњој школи са територије КиМ; 

- успешно похађање наставе за око 2500 ученика са територије КиМ; 

- обезбеђивање материјалних услова у око 19 школа неопходних за обрачун и 

исплату накнаде плате за око 300 расељених лица са територије КиМ.  

успешно похађање наставе за ученике са територије КиМ  

 опис:  

око 2500 ученика;  

Обезбеђивање материјалних услова неопходних за обрачун и исплату накнаде 

плате  

 опис:  

око 19 школа и накнада плате за око 300 расељених лица са територије КиМ 

 

 

ГЛАВА 52.3 - УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 

 

Програм 0703 - Систем установа ученичког стандарда (средње образовање)  

Глaвни прогрaм:  2007 - Помоћне услуге у образовању  

  Циљеви:  

 Обезбеђивање доступности средњег образовања под најповољнијим 

условима свим ученицима на територији Републике Србије. 

 Стварање материјалних, културних, социјалних, здравствених и 

других услова којима се подстиче стицање образовања, друштвена укљученост и 

свестрани развој личности ученика. 

 Постепено унапређивање квалитета услуга које пружају установе, 

превазилажење постојећих разлика и усклађивање са европским стандардима.   

 Опис:  

 Ученички стандард је организована делатност којом се у области 

образовања обезбеђују додатни услови за доступније, ефикасније и квалитетније 

средње образовање ученика. 

 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. 

 Пријем ученика у дом обавља се на основу успеха ученика у 

претходном школовању и материјалног стања породице ученика, а по Конкурсу 

који расписује Министарство просвете. 

 У систем установа ученичког стандарда на територији Републике 

Србије укључено је 59 домова. Од тог броја 30 домова су самосталне установе, 6 

домова је у саставу основних школа, 20 домова је у саставу средњих школа и 3 
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дома су установе социјалне заштите .  

 Прaвни основ:  

Закон о ученичком и студентском стандарду, Закон о основама система образовања 

и васпитања, Статути АП Војводина и локалне самоуправе и уговори (донације). 

 Излaзни резултaти:  

Поправке и одржавање опреме  

 опис:  

Око три дома ученика.  

Број ученика средњих школа обухваћених смештајем и исхраном  

 опис:  

Око 10.681 ученика на смештају и исхрани  

Поправке и одржавање зграда и објеката  

 опис:  

Око 12 домова ученика. 

  

Програм 0704 - Унапређивање инфрастуктуре установа ученичког стандарда  

Глaвни прогрaм: 2007 - Помоћне услуге у образовању  

 Циљеви:  

 Стварање услова за несметан рад ученичких домова кроз капитална 

улагања у зграде и опрему.  

 Опис:  

 Програм обухвата пројектно планирање, санацију, доградњу, 

изградњу нових објеката и опремање. 

 Први кораци у реализацији претходних планова подразумеваће хитне 

санације, реконструкције и опремање објеката код којих је доведено у питање 

нормално пружање услуга корисницима.  У наредним корацима приступиће се 

довршетку капиталних пројеката започетих у претходним годинама, односно 

извођењу нових капиталних пројеката. Евидентна је појава недостатка смештајних 

капацитета одговарајуће категорије, те је тежиште и дато на новим смештајним 

капацитетима.  

  Прaвни основ:  

 Закон о ученичком и студентском стандарду  

 Излaзни резултaти:  

Завршетак започетих радова,реконструкција и опремање ученичких домова  

 опис:  

Око 25 ученичких домова  

 

Програм 0705 - Индивидуална помоћ ученицима (средње образовање)  

 Глaвни прогрaм: 2007 - Помоћне услуге у образовању  

 Циљеви:  

  Подстицање квалитета и ефикасности школовања стимулисањем 

ученика да постижу одличне резултате, 

 Систематско и организовано праћење и подстицање развоја 

обдарених ученика за научни и уметнички рад,  

 Задовољавање кадровских потреба друштва, стимулисањем ученика 

да се школују за дефицитарна занимања.  
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 Опис:  

 Индивидуална помоћ ученицима, у оквиру делатности ученичког 

стандарда, подразумева доделу ученичких стипендија и кредита.  

 Стипендије се додељују, на основу Конкурса Министарства просвете, 

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. 

 На основу Конкурса Републичке фондације за развој научног и 

уметничког подмлатка, Министарство просвете обезбеђује и стипендије изузетно 

обдареним ученицима средњих школа који постижу одличан успех током 

школовања и натпросечне резултате на међународним и републичким 

такмичењима и олимпијадама знања, освајањем једног од прва три места.  

 Кредити се додељују, на основу Конкурса Министарства просвете, 

ученицима средњих школа који се школују за неко од дефицитарних занимања и 

који имају закључен уговор са привредним друштвом или установом о коришћену 

кредита. Листу дефицитарних занимања одређује Национална служба за 

запошљавање. 

 Програм је намењен редовним ученицима средњих школа чије се 

школовање финансира из буџета Републике Србије и чији родитељи, односно 

старатељи имају пребивалиште на територији Републике Србије.  

  Прaвни основ:  

Закон о ученичком и студентском стандарду, Закон о порезу на доходак грађана, 

Статут Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка за 

подстицање развоја обдарених студената и ученика за научни и уметнички рад и 

запошљавање, Правилник о коришћењу средстава Републичке фондације за развој 

научног и уметничког подмлатка.  

 Излaзни резултaти:  

Број корисника стипендије Републичке фондације за развој научног и уметничког 

подмлатка  

 опис:  

Око 156 корисника стипендија.  

Број корисника стипендије за одличне ученике средњих школа  

 опис:  

Око 11.700 корисника стипендија  

Број корисника ученичких кредита  

 опис:  

Око 400 корисника кредита. 

  

 

ГЛАВА 52.4 - ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Програм 0501 - Реализација делатности вишег и високог образовања  

Глaвни прогрaм:  2005 - Високо образовање  
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 Циљеви:  

- преношење научних, стручних и уметничких знања и вештина; 

- развој науке и унапређивање уметничког стваралаштва; 

- пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо 

образовање и да се образују токомчитавог живота, 

- битно повећање броја становника са високим образовањем.  

  Опис:  

 Делатност високог образовања од посебног је значаја за Републику 

Србију и део је међународног, а посебно европског, образовног, научног, односно 

уметничког простора. Делатност високог образовања остварује се кроз академске и 

струковне студије 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. Образовна делатносту установама образовања остварује се кроз 

студијске програме који су скупови обавезних и изборних студијских подручја, 

односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савлађивањењм обезбеђују 

неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућих нивоа и врста 

студија  

 Прaвни основ:  

 Закон о високом образовању и Закон о изменама и допунама Закона о високом 

образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и 

факултета за делатности које се финансирају из буџета, Уредба о мерилима за 

утврђивање висине трошкова студија на вишим школама чији је оснивач 

Република. 

 Излaзни резултaти:  

Број студената обухваћених образовањем у високошколским установама  

опис:  

Студенти који су уписанини на установе виосокошколског образовања  

 

Програм 0502 - Међународна сарадња, размена студената и лектора  

Глaвни прогрaм:  2005 - Високо образовање  

 Циљеви:  

 Изучавње српског језика у иностранству, изучавње страних језика у 

Србији, стипендије нашим студентима на усавршавању у иностранству. 

1.1. Ангажовање страних лектора на универзитетима у Републици Србији; 

1.2. Подршка постојећим и отварање нових лектората за српски језик у 

иностранству; 

1.3. Настава српског језика у земљама у региону за припаднике српске националне 

мањине; 

1.4 Усавршавање страних студената на основу потписаних међудржавних 

споразума / програма и меморандума; 

1.5 Течај српског језика за стране студенте у летњем семестру 2011. године; 
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1.6 Реализација свих сегмената међународних споразума / програма просветно-

културне сарадње који треба да буду потписани, односно који су потписани након 

доношења Буџета за 2010. годину и спровођење обавеза које из њих проистичу; 

1.7 „Свет у Србији“ – стипендије за студенте из држава чланица покрета 

несврстаних земаља на универзитетима у Србији. 

1.8 ЦЕЕПУС – размена студената на основу међународних споразума.  

 Опис:  

 Министарство просвете 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 просвете 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 сардње ( преговори, посете, 

парафирање, ратификација ).  

 Прaвни основ:  

 На основу споразума, програма и протокола међудржавне сарадње ( 

преговори, посете, парафирање, ратификација ). 

 Излaзни резултaти:  

Обухват студената, лектора.  

 опис:  

Испуњавање међународних обавеза.  

 

 

Програм 0503 - Унапређење инфраструктуре установа високог образовања  

 Глaвни прогрaм:  2005 - Високо образовање  

  Циљеви:  

 Капитално улагање у зграде факултета и високих школа струковних 

студија обезбеђује основне услове за извођење наставе у области високог 

образовања. 

 Стварање услова за унапређење и остваривање стратешких циљева у 

области образовања. 

 Приближавање и постепено прилагођавање међународним 

стандардима. 

 Опис:  

 Програм обухвата пројектно планирање, санацију, реконструкцију, 

доградњу у установама високог образовања. 

Капитална улагања у ове установе су основни елемент за извођење наставе и 

програма у процесу стицања академског образовања, тим пре што су ови објекти, 

због вишегодишњег запостављања у изузетно лошем стању те на неким 

факултетима не постоје ни елементарни услови за извођење редовне наставе. 

Улагања у зграде, замена старе и дотрајале и набавку нове опреме, осим одржавања 
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постојећег наставног процеса представља и унапређење система образовања и 

омогућава приближавање међународним стандардима  

 Прaвни основ:  

Закон о високом образовању   

 Излaзни резултaти:  

 Унапређење услова за рад и боравак студената на факултетима и 

високим школама струковних студија  

 опис:  

Подизање нивоа практичног рада са студентима 

  

  

ГЛАВА 52.5 - СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 

 

Програм 0706 - Систем установа студентског стандарда (високо образовање)  

Глaвни прогрaм: 2007 - Помоћне услуге у образовању  

 Циљеви:  

 Обезбеђивање животних услова у процесу стицања образовања и 

студентима из економски неразвијених подручја и социјално мање подстицајних 

средина у установама студенстког стандарда.  

 Опис:  

 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 и вишег образовања. 

 Стварање услова за стабилно функционисање система рада установа 

у којима студенти остварују ова права, подразумева потребна средства за постојеће 

услуге и примарно одржавање објеката.  

  Прaвни основ:  

Закон о ученичком и студентском стандарду, Посебан колективни уговор за 

запослене у установама студентског стандарда  

 Излaзни резултaти:  

Број студената смештених у студенстким домовима  

 опис:  

око 16.855 студената  

Број студената који користе услуге одмора и опоравка  

 опис:  

око 13.100 студената  

Број студената обухваћених исхраном у студенстким ресторанима  

 опис:  

око 25.000 студената  

Примарно одржавање установа студентских центара, одмаралишта и установа 

културе.  

 опис:  
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9 студентских центара, одмаралиште и  установа културе  

 

Програм 0707 - Унапређење инфраструктуре установа студенстког стандарда  

Глaвни прогрaм: 2007 - Помоћне услуге у образовању  

 Циљеви:  

 Капитално улагање у објекте студентског стандарда и опремање 

обезбеђује основне услове за пружање услуге смештаја и исхране, као примарне 

делатности установа студентског стандарда. 

 Приближавање и постепено прилагођавање међународним 

стандардима.  

  Опис:  

  Програм обухвата пројектно планирање, санацију, реконструкцију, 

доградњу, изградњу нових објеката и опремање. Први кораци у реализацији 

претходних планова подразумеваће хитне-интервентне санације, реконструкције и 

опремање објеката код којих је доведено у питање нормално пружање услуга 

корисницима.У наредним корацима приступило би се довршетку капиталних 

пројеката започетих у претходним годинама, односно извођењу нових капиталних 

пројеката. Посебно је осетљиво питање кухињске опреме имајући у виду број 

корисника, а такође се намеће и потреба за одређеним бројем доставних возила, 

која су првенствено у функцији обављања услуге исхранe.  

 Прaвни основ:  

 Закон о ученичком и студентском стандарду  

 Излaзни резултaти:  

Завршетак започетих радова, реконструкција и опремање студентских домова, 

опоравилишуа и студ. кул. центара.  

 опис:  

1. Унапређење услова смештаја,исхране, образовно-едукативних, културних, 

спортских и осталих садржаја за студенте током њиховог боравка у дому, 

2. Подизање нивоа хигијенско-техничких услова живота и рада као и укупних 

безбедносних услова студената и запослених , 

3. Остваривање сопствених прихода у складу са важећим прописима, 

изнајмљивањем капацитета дома „трећим лицима“ по принципу функционисања 

„хостела“, домаћим и страним гостима, за време семестралних распуста када 

студенти не бораве у дому.  

 

Програм 0708 - Индивидуална помоћ студентима (високо образовање) 

Глaвни прогрaм:  2007 - Помоћне услуге у образовању  

  Циљеви:  

 Систематско подстицање ефикасности и квалитета школовања 

студената чије се школовање финансира из буџета, а пребивалиште родитеља је у 

Републици Србији, као и подстицање развоја обдарених студената за научни и 

уметнички рад.  

 Опис:  

 Програм је намењен студентима који се финансирају из буџета,у 

виду помоћи као што је студентски кредит,односно студентска стипендија. 
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 Студентски кредит остварују студенти држављани Републике Србије, 

који су 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 просвете и науке остварују студенти са 

просечном оценом преко 8,5 и континуитетом у току школовања. Начин исплате 

ових стипендија исти је као и студентских кредита. 

 Стипендије Републичке фондације за развој научног и уметничког 

подмлатка остварују студенти уколико су постигли натпросечне резултате у 

научном и уметничком раду изражене просечном оценом преко 9, наградама, 

радовима и нису старији од 28 година. Ови студенти за доделу стипендије имају и 

критеријум-резултат психолошког тестирања.  

 Планирано је да Министарство просвете и науке у делу који се 

односи на просвету обезбеди две трећине, а у делу који се односи на науку, једну 

трећину средстава потребних за исплату ових стипендија.  

  Прaвни основ:  

Закон о ученичком и студентском стандарду, Закон о порезу на доходак грађана, 

Статут Републичке фондације за подстицање развоја обдарених студената и 

ученика за научни и уметнички рад и запошљавање, Правилник о коришћењу 

средстава Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка  

 Излaзни резултaти:  

Број корисника студентских студентских стипендија  

 опис:  

око 12.000  

Број корисника студентских кредита  

 опис:  

око 14.000  

Број корисника стипендија Републичке фондације  

 опис:  

око 510  

Број корисника стипендија – последипломци  

 опис:  

Око 215.  

 

Програм 0709 - Унапређење студентског стваралаштва  
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Глaвни прогрaм: 2007 - Помоћне услуге у образовању  

 Циљеви:  

 Презентација културних, научних и спортских садржаја и достигнућа 

у разним областима и афирмација аутентичних креативно-стваралачких 

потенцијала студената и младих; 

 Делотворан и вишестран утицај на сам процес образовања студената; 

Очување традиционалних вредности; Јачање активности на пољу међународних 

интеграција.   

 Опис:  

 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. Програми су конципирани тако да имају далекосежне последице 

на процес образовања, забаве и спорта студената и младих и да задовоље најшире и 

најразличитије потребе младих и академске популације.  

 Посебни напори се улажу у афирмацију нових медија и технологија, 

дигиталних поступака, видео компијутерских уметничких израза и уопште 

реафирмацију оних вредности универзитеског живота који студентима 

представљају синтезу различитих облика креативног и духовног живота.  

 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  

  Прaвни основ:  

 Закон о ученичком и студентском стандарду ; 

Статути организација и удружења, уговори.  

 Излaзни резултaти:  

Број програмских опредељења студентских организација, удружења, друштава  

 опис:  

око 600  

Број студентских програма  

 опис:  

око 3.000  

  

 

ГЛАВА 52.6 - ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Програм 0103 - Унапређивање образовања и васпитања  

Глaвни прогрaм:  2001 - Уређење и надзор образовног система  

  Циљеви:  
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 Развој и унапређивање система образовања и васпитања по свим 

нивоима и врстама образовања и васпитања  

  Опис: 

  Завод за унапређивање образовања и васпитања основан је Одлуком 

Владе Републике Србије са циљем обављање развојних, саветодавних, 

истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем 

образовању и васпитању у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања.  

 Завод за унапређивање образовања и васпитања формиран је као 

стручна институција ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и 

развоја система образовања и васпитања, као и за обављање развојних, 

саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, 

основном и средњем образовању и васпитању. Поред тога, Завод обавља и стручне 

послове у припреми прописа из надлежности Националног просветног савета и 

Министарства просвете, као и друге послове у складу са законом, Актом о 

оснивању и Статутом.  

 Прaвни основ:  

Закон о основама система образовања и васпитања.  

 Излaзни резултaти:  

Развој и унапређивање система образовања и васпитања  

 опис:  

Задаци који проилазе из анализом утврђених потреба система образовања и 

васпитања 

 

 

ГЛАВА 52.7 - ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА  

                         ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 Програм 0104 - Вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Глaвни прогрaм:  2001 - Уређење и надзор образовног система  

  Циљеви:  

 Праћење и вредновање степена остварености циљева, задатака и 

предлагања општих стандарда знања; Праћење ученичких постигнућа и пружање 

стручне подршке Министарству просвете,Националном просветном савету и 

школама у домену праћења и вредновања степена остварености циљева;Праћење 

усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и 

васпитања са европским системима вредновања и осигурања квалитета образовања 

и васпитања.  

 Опис:  

 Кључне активности Завода су: дефинисање стандарда у образовању, 

вредновање образовања и обука учесника у систему образовања  

 Прaвни основ:  

Закон о основама система образовања и васпитања  

 Излaзни резултaти:  

Вредновање постигнућа ученика у основним и средњим школама  

 опис: Обављање стручних послова у складу са законом  
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РАЗДЕО 53 - МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,       

                        ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ    
 

  Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну 

самоуправу обавља послове државне управе који се односе на: општа питања 

положаја припадника националних мањина; заштиту и унапређење људских и 

мањинских права; систем државне управе и организацију и рад министарстава и 

посебних организација; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак 

и управни спор; изборе за републичке органе; радне односе у државним органима; 

стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; службену 

употребу језика и писма; печате, политичко и друго организовање, изузев 

синдикалног организовања; непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки 

списак; систем локалне самоуправе и територијалне аутономије и изборе за органе 

локалне самоуправе; радне односе у јединицама локалне самоуправе и аутономним 

покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, стварање услова за 

приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају 

из средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи, 

као и друге послове одређене законом. 

  Управа за људска и мањинска права је орган управе у саставу 

Министарства. 

  У процесу планирања буџета узете су у обзир нове активности 

Министарсва у 2012. години за које је неопходно обезбедити средства за 

финансирање образовања и рада Управног инспектората. 

  Наиме, Законом о управној инспекцији образован је Управни 

инспекторат као орган управе у саставу Министарства за људска и мањинска права, 

државну управу и локалну самоуправу. Ова промена организације рада последица је 

значајног проширења надлежности, као и изузетног пораста броја надзираних 

субјеката (28.000) и има за циљ да омогући ефикасно, благовремено и самостално 

вршење послова управне инспекције.  

  У буџету Републике Србије, опредељују се средтва за финаисирање 

програма у оквиру раздела Министарства за људска и мањинска права, државну 

управу и локалну самоуправу, и то: 

  Програм: Развој политике и контрола, основни циљеви овог 

програма су обезбеђивање логистике, материјалних и других услова за несметано 

извршавање законом прописаних надлежности, обезбеђивање континуитета реформе 

државне управе.  Циљ овог програма је и стварање материјалних и других услова за 

несметано функционисање Министарства у извршавању послова и задатака који 

проистичу из редовне делатности и делокруга рада. 

  У оквиру овог програма поред издатака за плате запослених, 

опредељују се и средства за остале издатке који проистичу из редовне делатности, 

који се односе на: систем државне управе и организацију и рад  министарстава и 

посебних организација, заштиттника грађана, управну инспекцију, управни поступак 

и управни спор, изборе за републичке органе, радне односе у државним органима, 

стручно усавршавање запослених у државним органима, матичне књиге, печате, 

политичко и друго организовање, изузев синдикалног организовања, непосредно 
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изјашњавање грађана, јединствени бирачки списак, систем локалне самоуправе и 

територијалне аутономије и изборе за органе локалне самоуправе, радне односе  у 

јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, територијалну 

организацију Републике Србије, као и друге послове одређене законом. 

  Надлежност и делокруг рада Министарства утврђена је Законом о 

министарствима. 

  Резултати који се постижу реализацијом овог програма су, и то: 

- електронско вођење регистара и евиденције из надлежности Министарства (увођење 

савремених софтверских решења за вођење регистара и евиденција које су у 

надлежности Министарства, успостављање програма активности на успостављању 

Регистра грађана, успостављање система за поуздано и безбедно достављање 

електронских докумената између органа власти и странака, као и између органа 

власти међусобно, и успостављање централног система за електронску обраду и 

складиштење података и чување другог примерка матичних књига Е-евиденција 

печата; 

- извршени инспекцијски надзори (надзор над применом закона у државнм органима 

и органима локалне власти, инспекцијски надзори управне инспекције, надзор над 

вођењем матичних књига, надзор над радом стручних служби управних округа и 

давање инструкција у циљу јачања институционалног оквира и капацитета управних 

округа); 

- урађени нацрти закона и подзаконских аката (у складу са чланом 11. Закона о 

министарствима), Министарство за људска и мањинска права, државну управу и 

локалну самоуправу, надлежно је за доношење нацрта закона, и то: Нацрта стратегије 

обуке државних службеника са Акционим планом за њено спровођење, Нацрта закона 

о инспекцијском надзору, Ревидирани Акциони план за спровођење реформе државне 

управе за период 2012 - 2014. године, Нацрт закона о платама запослених у 

јединицама локалне самоуправе, припремање подзаконских аката у вези са 

спровођењем закона којим се уређују радни односи запослених у јединицама локалне 

самоупораве и органима територијалне аутономије, Нацрт закона о изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи, Упутство о канцеларијском пословању,  

Нацрт закона о општем управном поступку, Нацрт закона о изменама и допунама 

Закона о финансирању локалне самоуправе, Нацрт закона о управним споровима и 

Предлог уредбе о канцеларијском пословању. 

  Средства за текуће издатке за Министарство за људска и мањинска 

права, државну управу и локалну самоуправу, за 2012. 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, и то за:  

  421 - Сталне трошкове - највећи износ средстава ове економске 

класификације опредељује се за комуналне услуге (коришћење градског 

грађевинског земљишта), услуге конуникације (50 претплатничких бројева фиксне 

телефоније и 80 претплатничких бројева мобилне телефоније, а што је резултат 

природе посла, имајући у виду потребе управне инспекције, послове надзора), 

трошкове осигурања (обавезно и каско осигурање 18 службених аутомобила које 

користи Министартво, осигурање запослених, осигурање 10 возила Управног 

инспектората и осигурање запослених у инспекторату);  
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  422 - Трошкове путовања - средства ове економске класификације 

опредељују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи (трошкови 

путовања управних инспектора и запослених и изабраних лица у извршавању 

редовних активности,  трошкови путовања у иностранство (происитичу из потребе 

спровођења реформе државне управе и планираних активности Министарства у 

процесу придруживања Европској унији и другим видовима европских 

интеграција); 

  423 - Услуге по уговору - највећи износ средстава опредељује се за 

административне услуге (услуге превођења), компјутерске услуге (израда 

софтвера, услуге одржавања рачунара, успостављање централног система за 

електорнску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних 

књига, у поступку реализације Закона о матичним књигама), услуге образовања и 

усавршавања запослених (стручно усавршавање државних службеника за преко 

3000 матичара, у складу са Законом о матичним књигама), услуге информисања 

(информисање јавности о новинама у раду државне управе, штампање и 

објављивање билтена и сличних материјала са корисним упутствима за грађане, 

израда брошура са коментарима  закона којима ће бити уређени радно-правни 

статус запослених у јединицама локалне самоуправе и плате тих запослених, као и 

доношење подзаконских аката - уредби за спровођење ових закона), услуге 

маркетинга (промоција рада министарства и закона које министарство предлаже), 

стручне услуге (ангажовање екстерних сарадника за специфичне врсте послова и 

исплата накнада по уговорима за саветнике у кабинету министра), услуге за 

домаћинство и угоститељство (трошкови угоститељских услуга према Управи за 

заједничке послове републичких органа), репрезентација и остале опште услуге; 

  424 - Специјализоване услуге - средства ове економске 

класификације опредељују се за организацију и спровођење едукативних курсева; 

  425 - Текуће поправке и одржавање - средства за текуће поправке и 

одржавање опредељују се за механичке поправке и одржавање 18 службених 

возила, текуће поправке и одржавање опреме, фотокопира, факсова, као и за 

одржавање возила Управног инспектората; 

  426 - Материјал - средства ове економске класификације опредељују 

се за административни материјал (канцеларијски и потрошни материјал који није 

могуће набавити преко Управе за заједничке послове републичких органа), 

материјал за образовање и усавршавање запослених (набавка стручне литереатуре, 

претплата за „Службени гласник РС“ и електронску збирку прописа), материјал за 

саобраћај (гориво за службена возила, моторно уље, мазиво, резервни делови); 

  462 - Дотације међународним организацијама - средства се 

опредељују за реализацију пројекта успостављања Регионалне школе за државну 

управу РЕСПА у складу са Законом о потврђивању споразума о оснивању 

регионалне школе за државну управу;  

  463 - Трансфери осталим нивоима власти -  средства ове економске 

класификације опредељују се за пружање помоћи месним заједницама у 

неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у складу са договором о 

активностима између Владе и Министарства за људска и мањинска права, државну 

управу и локалну самоуправу; 
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  482 - Порези, обавезне таксе и казне - средства потребна за 

регистрацију возила Министарства и Управног инспектората и за обавезне 

републичке таксе приликом регистрације возила; 

  483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, средства се 

опредељују за отварање ове економске класификације;  

  512 - Машине и опрема - средства ове економске класификације у 

2012. години опредељују се за набавку неопходне рачунарске и електронске опреме 

због замене дотрајалне и застареле опреме, као и за набавку 10 службених 

аутомобила ниже класе, 19 рачунара и 19 мобилних телефона  за потребе Управног 

инспектората, који у 2012. години почиње са радом.  

  Програм: Отпремнине за запослене у државним органима, основни 

циљеви овог програма су обезбеђивање редовне исплате отпремнина при престанку 

радног односа приликом одласка у пензију запослених у свим републичким органима, 

правосудним органима и установама за извршење заводских санкција. 

  У оквиру овог програма опредељују се средства за исплату отпремнина 

приликом одласка у пензију. Налагодавац за исплату отпремнина је Министарство, 

која се исплаћује у висини једне и по остварене зараде коју би запослени остварио у 

месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што не може 

бити нижа од износа три просечне зараде по запосленом у Републици Србији према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике, док запосленима у установама за извршење заводских санкција припада 

отпремнина у петоструком износу зараде, у складу са одредбама Закона о државној 

управи, Закона о раду, Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних 

службеника и намештеника и Закона о извршењу заводских санкција. 

  Резултати који се постижу реализацијом овог програма су исплаћене 

отпремнине при престанку радног односа приликом одласка у пензију запослених у 

свим републичким органима, правосудним органима и установама за извршење 

заводских санкција. 

  Средства за реализацију овог програма опредељују се у оквиру 

апропријације економске класификације 414 - Социјална давања запоселнима. 

  Програм: Државни стручни испити за рад у органима државне 

управе, основни циљеви овог програма су спровођење програма полагања државног 

стручног испита у складу са законском обавезом за државне службенике у органима 

државне управе и локалне самоуправе, у циљу подизања нивоа стручности. 

  У оквиру овог програма опредељују се средства за стручно 

усавршавање запослених. Министар надлежан за државну управу образује испитну 

комисију и решењем утврђује висину трошкова полагања испита, од ког износа се 

исплаћују сви трошкови организовања испита (накнада члановима комисија и 

испитивачима, израда и издавање уверења о положеном испиту, уношење података у 

базу, курирски послови, финансијски послови и штампање приручника за полагање 

државног испита). 

  Средства остварена спровођењем програма полагања државног 

стручног испита приход су Министарства за људска и мањинска права, државну 

управу и локалну самоуправу у целости, као сопствени, наменски приход, у складу са 

одредбама Закона о министарствима, Уредбе о начину полагања државног стручног 

испита, Закона о државној управи и Закона о државним службеницима.  
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  Резултати који се постижу реализацијом овог програма су објављивање 

Пиручника за полагање државног испита и неопходно га је усаглашавати са изменама 

прописа који се односе на област за полагање државног стручног испита. 

  Средства за реализацију овог програма опредељују се у оквиру 

апропријација економских класификација 423 - Услуге по уговору и 426 - Материјал, 

извор финансирања 04 - Сопствени приходи буџетског корисника и 13 - 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

  Програм: Посебни стручни испит за матичаре, основни циљеви овог 

програма су спровођење програма полагања посебног испита за матичара, у складу са 

законском обавезом да се за што већи број државних службеника који раде на 

пословима матичара подигне ниво стручности, у складу са одредбама Закона о 

матичним књигама и Правилника о начину и програму полагања посебног стручног 

испита за матичаре. 

  У оквиру овог програма опредељују се средства за стручно 

усавршавање запослених. Министарство је надлежно за организацију и спровођење 

посебног испита за матичаре по програму који доноси министар надлежан за послове 

државне управе.  

  Резултати који се постижу реализацијом овог програма су 

организовање и спровођење посебног испита за матичара. 

  Средства за реализацију овог програма опредељују се у оквиру 

апропријација економских класификација 422 - Трошкови путовања (службена 

путовања у земљи) и 423 - Услуге по уговору, а средства за финансирање овог 

програма обезбеђују се из извора 04 - Сопствени приходи буџетског корисника и 13 - 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

  Програм: Обука и стручно усавршавање комуналне полиције, 

основни циљеви овог програма су организовање и спровођење програма стручног 

оспособљавања  и стручног усавршавања кандидата за комуналне полицајце, 

организовање испита за проверу стручне оспособљености кандидата и спровођење 

периодичне стручне оспособљености. 

  Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну 

самоуправу, надлежно је за спровођење овог програма, у складу са Законом о 

комуналној полицији, Правилником о програму, времену и начину стручног 

оспособљавања  и усавршавања, садржају и начину полагања испита и провери 

стручне оспособљености, евиденцији  и уверењима о положеним испитима и 

утврђеној оспособљености комуналних полицајаца, висину трошкова стручног 

оспособљавања и усавршавања, својим решењем утврђује министар надлежан за 

послове државне управе. 

  Резултати који се постижу реализацијом овог програма су 

организовање и спровођење курсева  за стручно оспособљавање и усавршавање 

комуналних полицајаца. 

  Средства за реализацију овог програма опредељују се у оквиру 

апропријације економске класификације 423 - Услуге по уговору (услуге образовања 

и усавршавања, услуге информисања и стручне услуге), а средства за финансирање 

овог програма обезбеђују се из извора 04 - Сопствени приходи буџетског корисника и 

13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и намењена су за измиривање 

обавеза према Министарству унутрашњих послова за извршене услуге организовања 
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и спровођења курсева, штампање Приручника и за накнаде члановима комисија, 

испитивачима и другим лицима која учлествују у реализацји овог програма. 

  У 2012. години, у складу са Закључком Владе 05 број 464-4270/2010 од 

10. јуна 2010. године, овом буџетском кориснику опредељују се буџетска  средства за 

враћање свих матичних књига (рођених, венчаних и умрлих) црквама и верским 

заједницама које су у моменту преузимања ради преписивања биле у њиховом 

власништву, као и да се пре предаје матичних књига црквама и верским заједницама, 

обезбеди израда копија свих матичних књига (више од 15000 матичних књига). 

 

 

ГЛАВА 53.1 - УПРАВА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА 

 

 Управа за људска и мањинска права основана је Законом о 

министарствима као орган управе у саставу Министарства за људска и мањинска 

права, државну управу и локалну самоуправу. 

 За финансирање текућих издатака ове Управе, у оквиру функције - 

110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови, поред средстава која се опредељују за расходе за запослене, највећи износ 

средстава опредељује се у оквиру следећих економских класификација:  

 421 - Стални трошкови, у оквиру ове економске класификације 

средства се опредељују за трошкове осигурања и услуге комуникације (трошкови 

фиксних и мобилних телефона, интернета). За ове намене Управа има закључене 

уговоре са „Телеком-ом“ и „Теленор-ом“, а за пружање информација да ли је 

грађанин уписан у бирачки списак, где може остварити своје гласачко право на 

изборима за национални савет националне мањине, Управа закључује посебан 

уговор за обезбеђење техничких услова за пружање CMC услуга;  

 У оквиру економске класификације 422 - Трошкови путовања 

средства опредељују се за трошкове службених путовања у земљи ради учешћа на 

састанцима и организацијама, обилазак центра за азил, за привремени смештај 

повратника по споразуму о реадмисији, установа за опоравак и реинтеграцију 

жртава трговине људима и др. службених путовања. као и за трошкове за запослене 

у Управи и за трошкове возача запослених у Управи за заједничке послове 

републичких органа који обављају послове превоза. Предвиђеним формирањем 

мешовитих комисија, планирају се трошкови службених путовања до општина где 

живе припадници националних мањина. Такође се средства планирају и за 

трошкове службених путовања у иностранство (састанци радних тела Савета 

Европе, на скуповима у организацији OSCE/ODIHR и др.); 

 423 - Услуге по уговору, у оквиру које опредељују се средства за 

преводилачке услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне 

услуге, угоститељске и остале опште услуге; 

 У оквиру економске класификације 424 - Специјализоване услуге, 

опредељују се средства за медицинске услуге у складу са чланом 10. Посебног 

колективних уговора за државне органе за систематске прегледе запослених; 

 425 - Текуће поправке и одржавање, у оквиру које се опредељују 

средства за сервисирање и поправке административне опреме; 
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 Средства у оквиру економске класификације 426 - Материјал 

опредељују се за трошкове административног материјала, материјала за 

образовање и усавршавање запослених (претплата на „Службени гласник“, набавка 

дневне штампе и др. стручне литературе), трошкове бензина за коришћење 

службених аутомобила Управе, као и материјала за посебне намене (потрошни 

материјал); 

 481 - Дотације невладиним организацијама, у оквиру ове економске 

класификације део средстава намењен је за Декаду инклузије Рома 2005-2015. 

године, док је већи део средстава за спровођење Стратегије за унапређивање 

положаја Рома обезбеђен од Шведске агенције за међународни развој и сарадњу 

(SIDA), са циљем унапређивања положаја Рома и смањивање неприхватљивих 

разлика у положају Рома и осталог дела друштва. У Македонији, као чланици 

Декаде ће тим поводом, од јула 2011. године до јуна 2012. године бити одржана три 

састанка међународног управног одбора Декаде инклузије Рома и две радионице 

што подразумева и трошкове за учешће два представника Владе на наведеним 

догађајима, а учешће представника ромских удружења сносиће Институт за 

отворено друштво.Такође се у оквиру ове економске класификације планирају 

средства за  организовање прославе Светског дана Рома – 8. априла, спровођење 

акционих планова стратегије за унапређивање положаја Рома и то за: образовање, 

запошљавање, сузбијање дискриминације и становање; 

 На основу Закона о удружењима и Закона о министарствима, Управа 

планира и доделу буџетских средстава  на основу јавних конкурса и закључење 

уговора о реализовању одобрених програма из области људских и мањинских 

права и положаја припадника националних мањина који живе на територији 

Републике Србије; 

 512 - Машине и опрема, у оквиру које се опредељују средства за 

набавку информатичке опреме (компјутерска опрема, штампачи, монитори и 

уградна компјутерска опрема); 

 За финансирање текућих издатака Управе, у оквиру функције 160 - 

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, опредељују се 

средства у оквиру економске класификације: 481 - Дотације невладиним 

организацијама, за финансирање националних савета националних мањина сходно 

члану 115. Закона о националним саветима националних мањина којим је утврђено 

да се средства за делатност националних савета утврђује за сваку годину на основу 

утврђених средстава Законом о буџету. 

  

 

ГЛАВА 53.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

 За финансирање текућих издатака Буџетског фонда за националне 

мањине, оквиру функције 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту, опредељују се средства у оквиру економске класификације: 481 - 

Дотације невладиним организацијама, на основу члана 119. Закона о националним 

саветима националних мањина којим је утврђено да национални савет учествује у 

поступку расподеле средстава буџетског фонда за националне мањине, која су 

додељена јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката из области 
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културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма 

националних мањина 

 

 

ГЛАВА 53.3 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    

  

      Програм: Финансирање пројеката и пружање помоћи јединицама 

локалне самоуправе, основни циљеви овог програма су остваривање изворних 

послова јединица локалне самоуправе кроз улагање у развој комуналне, путне и 

инфраструктурне мреже као и у школске, спортске и културне објекте, побољшање 

животног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне 

самоуоправе, реализација програма рационализације и оспособљавања органа у 

јединици локалне самоуправе, као и стручно усавршавање и оспособљавање 

запослених, пружање помоћи јединицама локалне самоуоправе у отклањању штете 

која им је причињена елементарним непогодама, увођење савремених 

информационих и телекомуникационих технологија, подизање постојећег нивоа 

опремљености ради остваривања циљева реформе локалне самоуправе и њихов 

утицај на ефикасност пружања услуга грађанима и обављање поверених послова, 

пружање помоћи у реализацији различитих облика солидарности са лицима која су у 

суштински неједнаком положају са осталим грађанима и пружање помоћи у 

реализацји програма заштите животне средине, локалних, акционих и санационих 

планова као и пројеката и активности из области заштите животне средине. 

  За спровођење Програма финансирања пројеката и пружања помоћи 

јединицама локалне самоуправе средства се обезбеђују од средстава остварених од 

приређивања игара на срећу и предвиђена су за финансирање локалне самоуправе, у 

складу са одредбама Закона о играма на срећу и Уредбе о начину расподеле дела 

средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем 

игара на срећу и користе за финансирање локалне самоуправе. 

  Уредбом о начину расподеле дела средстава која се остварују 

приређивањем игара на срећу и која су наменски приход буџета Републике Србије, 

уређен је начин, поступак и услови расподеле средстава јединицама локалне 

самоуправе. Расподела средстава врши се општинама, градовима и граду Београду на 

основу поднетих захтева заинтересованих јединица локалне самоуправе, а одлуку о 

расподели средстава доноси министар надлежан за послове локалне самоуправе. 

  Јединице локалне самоуправе које су оствариле право на расподелу 

средстава по овом основу имају обавезу да Министартву подносе извештај о 

реализацији циљева за које су средства додељена и начин утрошка средстава, 

најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.  

  Резултати који се постижу реализацијом овог програма су спровођење 

јавног конкурса ради учешћа јединица локалне самоуправе у обезбеђивању средстава 

у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих 

пројеката који се финансирају из буџета јединица локалне самоуправе, и то у: 

  - реализацији програма рационализације; 

  - случајевима елементарних непогода и других несрећа већих размера; 

  - техничкој и другој помоћи у циљу модернизације рада; 
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  - реализацији различитих облика солидарности са лицима са посебним 

потребама и  

  - реализацији програма заштите животне средине.  

  Средства за реализацију овог програма опредељују се у оквиру 

апропријација економских класификација 423 - Услуге по уговору, 463 - Трансфери 

осталим нивоима власти и 512 - Машине и опрема, а средства за финансирање овог 

програма обезбеђују се из извора 04 - Сопствени приходи буџетског корисника и 13 - 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

 

 

РАЗДЕО 54 - МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ДИЈАСПОРЕ  
 

 Министарство вера и дијаспоре обавља послове државне управе који се 

односе и на: афирмацију и развој слободе вероисповедања; сарадњу државе са 

црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву; 

афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета; заштиту 

верских компонената у културном и етничком идентитету националних мањина; 

сарадњу државе са епархијама српске православне цркве у иностранству и помоћ у 

очувању и развоју духовне, националне и културне самобитности српског народа  

изван Републике Србије; развој и афирмисање вредности религијске културе; развој 

верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања; наставни план 

и програм верске наставе у основној и средњој школи и друге послове у 

остваривању и организовању верске наставе; пружање подршке и помоћи у 

сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа; пружање помоћи 

у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању 

њихових законом утврђених права, регулисању и побољшању социјално-

материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, 

ђаци и студенти верских школа); вођење Регистра цркава и верских заједница, као и 

друге послове одређене законом.  

 Министарство вера и дијаспоре обавља послове државне управе који се 

односе и на: положај држављана Републике Србије који живе изван Републике 

Србије; побољшање услова за остварење бирачког права држављана Републике 

Србије који живе у иностранству; 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; стварање услова за укључивање исељеника, лица 

српског порекла и држављана Републике Србије који живе у иностранству у 

политички, економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у 

Републику Србију, као и друге послове одређене законом. 

 

Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по 

питању рада 

 У структури предложених расхода, највеће учешће имају расходи за 

сталне трошкове (економска класификација 421), који се највећим делом односе на 

закуп сателитских услуга за емитовање програма Јавног сервиса РТС намењеног 

Европи, Северној Америци и Аустралији. Циљ реализације овог пројекта је 
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остваривање континуиране комуникације и размене информација са дијаспором и 

Србима у региону. 

 Сателитски програм, односно Програм Радио Телевизије Србије за 

дијаспору има стратешки национални значај за одржавање везе са дијаспором и 

очување националног, историјског и културног идентитета наших исељеника. 

 Такође у оквиру ове економске класификације планирана су средства 

и за  Програм „Србија је у Европи“ - укључивање дијаспоре у процес европских 

интеграција Србије. 

 Општи циљ овог програма је укључивање дијаспоре у процес 

европских интеграција Србије кроз позиционирање српске заједнице као 

организоване, поуздане и истрајне у неговању сопственог језичког и културног 

идентитета, равноправног члана европске и локалне заједнице, који ужива подршку 

матичне државе и доприноси поправљању слике Србије у земљи у којој живи. 

Подизање свести српске дијаспоре о потребама и могућностима интеграције у 

друштвене токове земље у којој живи један је од начина за унапређење односа 

дијаспоре и Републике Србије, кроз заједнички рад на осмишљавању и реализацији 

пројеката. Договарањем о приоритетима, формирањем платформи и коалиција, 

дијалогом и сарадњом са матичном и домицилном државом – српска дијаспора у 

земљама Европске уније може бити утицајан фактор у процесу европских 

интеграција Србије.  

 У оквиру ове економске класификације планирани су и расходи који 

се односе на трошкове доставе поште за пошиљке које се шаљу нашим људима у 

дијаспори (књиге, брошуре и сл), закуп опреме, банкарске трошкове, трошкове 

електричне енергије, комуналне услуге и др. 

 Средства за трошкове путовања (економска класификација 422), 

планирана су за трошкове службених путовања у земљи, иностранству и трошкове 

путовања у оквиру редовног рада. 

 Како је делатност Министарства  вера и дијаспоре углавном 

оријентисана на контакте са иностранством  највећи део ових средстава односи се 

на трошкове  дневница за служена путовања у иностранству, трошкове хотелског 

смештаја у иностранству, трошкове превоза (авио карте, воз, аутобус). 

  Планирана средства се односе на 2 државна секретара, 2 помоћника 

министра, секретара министарства, возаче (запослене у Управи за заједничке 

послове), државне службенике и намештенике који буду упућивани на службени 

пут у иностранство,  по налогу министра.  

 Средстава за службена путовања у земљи, односе се на дневнице за 

возаче, министра, постављена лица, као и за запослене који буду упућивани на 

службени пут у земљи, имајући у виду да се велики број сусрета између 

представника матице и дијаспоре одвија управо у матици.   

 Такође, планирана су и средства за трошкове путовања у оквиру 

редовног рада која се односе на коришћење такси превоза у службене сврхе и  

исплате накнаде за коришћење сопственог возила у службене сврхе. 

 Средства планирана за услуге по уговору (економска класификација 

423), намењена су за потребе симултаног и консекутивног превођења за министра, 

као и за превођење међународних прописа и докумената на пољу билатерале и 

мултилатерале који се односе на област за коју је надлежно Министарство вера и 
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дијаспоре, услуге штампања билтена (држављансто, војна обавеза...), публикација о 

раду Министарства вера и дијаспоре и осталих услуга штампања, услуге 

информисања јавности, услуга рекламе и пропаганде, услуге објављивања 

информативних огласа у Франкфуртским вестима, Службеном гласнику, 

Европском издању Курира, Европском издању Новости  као и другим часописима и 

листовима и електронским медијима, као и услуге медијског праћења рада 

министарства у процесу реализације планираних пројеката и активности 

министарства, срдства за потребе стручног образовања и усавршавања запослених, 

уплате котизација за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, 

одржавања рачунара и остале компјутерске услуге. 

 Средства планирана за специјализоване услуге (економска 

класификација 424), односе на услуге образовања, културе и спорта (посета 

концертима и другим спортским и културним манифестацијама). 

 Као посебан приоритет у свом раду, Министарство за дијаспору 

истиче образовање деце наших људи који живе у дијаспори кроз реализацију 

разних пројеката. Министарство има у виду потребе израде, штампања и допреме 

уџбеника на српском језику, екавици и ћириличном писму за децу српске 

националности и то предшколског и  школског основног и средњег образовања. 

 Средства за текуће поправке и одржавање  (економска класификација 

425), планирана су за редовно текуће одржавање и поправке зграде у којој се 

министарство налази и редовно одржавање сата на крову, радове на 

комуникационим инсталацијама. Такође се планира и редовно одржавање (замена 

уља, филтера, гума, кочница и сл.) и поправка једног возила возила које је у 

власништву Министарства вера и дијаспоре.  

 Средства за материјал (економска класификација 426), планирана су 

за набавку канцеларијског материјала које министарство не може набавити преко 

Управе за заједничке послове, трошкове набавке стручне литературе за редовне 

потребе запослених (годишња претплата на «Службени гласник», претплата на 

дневне новине и недељне часописе, годишња претплата на издања стручне 

литературе ), средства за материјал за саобраћај, образовање и културу. 

 Средства за дотације невладиним организацијама (економска 

класификација 481), намењена су омладинским спортским организацијама, верским 

организацијама, осталим удружењима  грађана, привредним коморама, приватним 

и алтернативним основним школама и осталим непрофитним институцијама.  

 Распоред средстава, исказаних на овој економској класификацији, 

извршиће се након спровођења конкурса за суфинансирање пројеката невладиних 

организација, чији је циљ стварање услова за укључивање исељеника, лица српског 

порекла и држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички, 

економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику 

Србију. 

 У току 2012. године биће расписано више тематских, наменских 

конкурса. Средства ће се додељивати невладиним организацијама, након 

утврђивања испуњености услова и критеријума предвиђених текстом конкурса, а 

затим и процене квалитета садржаја приложених пројеката. Главни приоритети 

приликом избора пројеката биће: везивање припадника дијаспоре за матицу, 

подстицање инвестирања дијаспоре у Србији и очување националног идентитета 
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припадника дијаспоре и повратак поверења дијаспоре у Србију. Посебно ће се 

стимулисати пројекти који имају за циљ умрежавање наших организација у 

дијаспори.  

 Поред наведених расхода планирани су и расходи са наменом и то:  

за Програм „Србија је у Европи" - укључивање дијаспоре у процес европских 

интеграција Србије. 

 Програм „Побољшање положаја и заштита права и интереса 

припадника дијаспоре и Срба у региону“.  

 Скупштина дијаспоре и Срба у региону у складу са Законом о 

дијаспори и Србима у региону,  као највише представничко тело дијаспоре и Срба 

у региону, формирана је 03. јула 2010. године. Скупштину чини 45 делегата из 

целога света, који су изабарани у складу са одредбама предметног закона.  

 У периоду од 06 до 09 јула 2011. године одржана је друга редовна 

седница Скупштине дијаспоре и Срба у региону, у просторијама Министарства 

вера и дијаспоре. 

 Централна тема Скупштине била је израда Акционог плана за 

спровођење Стратегије очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и 

матичне државе и Срба у региону за 2012. годину. Делегати Скупштине дијаспоре 

и Срба у региону су разматрали пристигле предлоге и предложене мере, а у циљу 

ефикаснијег остваривања циљева предложених предметном Стратегијом. Као 

резултат заједничког рада усвојен је Нацрт Акционог плана за спровођење 

Стратегије, који у наредном периоду од стране Министарства треба да буде 

прослеђен Влади на усвајање. Поред наведеног заједничким договором делегата и 

представника Министарства отворена је Канцеларија Скупштине дијаспоре и Срба 

у региону, чији је основни задатак пружање ефикасније административно-техничке 

подршке Скупштини дијаспоре и Срба у региону.  

 Сходно наведеном, а у складу са чланом 22. Закона о дијаспори и 

Србима у региону, у пројектном периоду планирано је одржавање редовних 

седница Скупштине дијаспоре и Срба у региону. 

 Такође, у складу са одредбама Закона, Стратегијом очувања и јачања 

односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону, планирано 

је редовно, континуирано обављање активности у канцеларији Скупштине 

дијаспоре и Срба у региону, у циљу пружање ефикасне административно-техничке 

помоћи дијаспори и Србима у региону.  

 Програм – „Стварање услова за очување националног идентитета  

дијаспоре и Срба у региону кроз унапређење културне, просветне, спортске и 

научне сарадње“. 

 Циљ  овог програма да се до 2015. године створе и унапреде услови 

за очување националног идентитета. У оквиру овог програма реализују се пројекти 

и активности који имају за циљ очување и неговање српског језика и унапређење 

постојећих и подршка новим облицима учења српског језика, неговање српске 

традиције, културе и вере у дијаспори и региону и промоција рада истакнутих 

стваралаца из дијаспоре и Срба из региона у матици, дијаспори и региону. 

 Пројекти у оквиру овог програма су: 

 Пројекат „Ћирилица” са циљем очувања српског језика изван 

граница  Републике Србије,  
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 Пројекат  „Мостови” са циљем унапређења сарадње, суфинансирања 

летњих школа, кампова, традиционалних манифестација, радионица и спортских 

турнира за децу из дијаспоре и региона. 

 Пројекат  „Културологија Сербика”- са циљем побољшања квалитета 

сарадње у областима културе и уметности.   

 Пројекат „Упознај државу Србију”- којим је предвиђено  

организовање предавања и радионица, стручних скупова, трибина, као и припрема 

извешаја студената о свом раду након обављене праксе, у коме ће изнети своја 

запажања, утиске и предлоге као свој предлог унапређења рада заснован на 

искуствима из различитих области. 

 Пројекат „Промоција рада истакнутих научника и стручњака 

дијаспоре и региона у матици” – којим ће се наставити сарадња са високо 

образованим научницима и стручњацима из дијаспоре и региона. Кроз унапређену 

сарадњу са академском дијаспором, матица ће се упознати са научним радом 

стручњака у дијаспори, а такође ће се иницирати заједничко учешће на пројектима 

који промовишу развој науке и стваралаштва. 

 Програм – „Економска сарадња дијаспоре са Републиком Србијом“ 

 Циљ  овог програма да се до 2015. године створе и унапреде услови 

за економску сарадњу дијаспоре и Републике Србије. 

 У оквиру овог програма реализују се пројекти и активности који 

имају за циљ информисање дијаспоре о економским приликама у Србији, 

могућностима улагања у српску привреду, облицима економске сарадње са 

Србијом. 

 

Функција 840- Верске и друге услуге заједнице   
 Програм 0101 - Уређење сарадње државе са црквама и верским 

заједницама  

 Глaвни прогрaм: 1901 - Уређење и надзор система културе, 

невладиних организација и верских заједница  

 Циљеви: Унапређење сарадње државе са црквама и верским 

заједницама, афирмација верских слобода и међуконфесионалне толеранције.  

Програм 0401 - Остваривање сарадње државе са црквама и верским заједницама  

 Глaвни прогрaм: 1904 - Помоћ верским и другим посебним 

заједницама  

 Циљеви:  Афирмација нове политике државе према црквама и 

верским заједницама и заједничко деловање ради остваривања циљева од општег 

интереса; Интеграција цркава и верских заједница у токове друштвеног живота и 

укључивање њихових духовних потенцијала у остваривање програмских циљева 

Владе Републике Србије; Подстицање верске толеранције, стварање услова за 

слободан међурелигијски дијалог и унапређење културног стваралаштва цркава и 

верских заједница које окупљају припаднике националних мањина.  

  Опис: Захваљујући успостављеним институционалним оквирима и 

предузетим мерама, односи између државних органа у Републици Србији и цркава 

и верских заједница су добри и стабилни. Већих отворених проблема нема, а 

евентуални неспоразуми решавају се договорно и у конструктивној сарадњи. Нова 

клима у односима са државом омогућила је стално јачање међуконфесионалног 
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дијалога и отворену спремност цркава и верских заједница да активно доприносе 

демократизацији и укупном развитку друштва. Непрекидно јачају и процеси 

међународне и регионалне међуконфесионалне сарадње, што је у складу са 

програмским опредељењима Владе Републике Србије о убрзању европских 

интеграција. Позитивна кретања у овој области уочена су и од међународних 

организација и форума који прате верска права у Србији, тако да је јавно саопштен 

податак о значајном смањењу инцидената против малих верских заједница у 

односу на претходну годину. 

 Спроводећи политику у овој области Влада Републике Србије настоји 

да све цркве и верске заједнице остварују своја права у складу са Уставом и 

законом и међународним конвенцијама којима се уређује та значајна област.  

 Наведени циљ могуће је реализовати уколико држава и цркве 

међусобно сарађују на решавању питања од оштег интереса. Модерна демократска 

држава препознаје изворну мисију цркава и верских заједница и њихову значајну 

улогу у друштву. Поштујући то опредељење, држава ће стварати услове да цркве и 

верске заједнице својим искуствима доприносе и јачају демократске потенцијале 

друштва. Овакав демократичан и у основи модеран приступ омогућава да се начело 

одвојености државе од цркава и верских заједница примени на нов начин, који 

подстиче слободну и неусловљену сарадњу ради остваривања заједничких циљева. 

 Држава подстиче и унапређује слободан дијалог између свих цркава 

и верских заједница и предузима мере да онемогући политичко 

инструментализовање религије и њено маргинализовање у друштву. Република 

Србија је заинтересована да се цркве и верске заједнице врате својој мисији, повуку 

из политичких сукоба и социјалних напетости и укључе у процес помирења и 

стварања истинског заједништва међу људима и народима различитих верских 

убеђења, социјалних стремљења, културних оријентација и политичких 

опредељења.  

 Цркве и верске заједнице, које делују у Републици Србији, започеле 

су озбиљне процесе ради превазилажења старих и најновијих трауматичних 

историјских искустава и духовног расветљавања тешког историјског наслеђа. 

Велике хришћанске цркве, али и све друге верске заједнице, данас наступају са 

ставом да су супротстављеност, нетрпељивост и међусобне конфронтације народа 

и религија у основи потпуно стране духовној суштини и идеалима које заступа 

свака вера и да непрекидно враћање у историју у промењеним околностима 

представља препреку за развој духовне основе религије. Цркве и верске заједнице 

су опредељене да се кроз претходно расветљавање потисне прошлост и тако створи 

простор да слободно остварују своју духовно-моралну функцију. Међурелигијски 

савет, састављен од великодостојника традиционалних цркава и верских заједница, 

треба да афирмише верске слободе и верску културу, заузима ставове о важним 

друштвеним питањима, организује научне скупове, трибине, округле столове и 

саветовања о актуелним темама, учествује у припреми нормативних решења и 

разматра значај верских слобода и верске културе у европском контексту. 

 Положај цркава и верских заједница у Србији уређен је системским 

Законом о црквама и верским заједницама. Током наредног периода Закон треба 

даље инплементирати у друштвену праксу, што подразумева и пажљиво 

сагледавање и одређених недоречености проистеклих из досадашње примене. 
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Закон свим црквама и верским заједницама обезбеђује исти правни положај, 

интегрише их у токове социјалног живота и омогућава да слободно учествују у 

процесима демократизације друштвених односа на основама и у духу сопствених 

културних и историјских искустава. Уграђене законске одредбе омогућавају 

афирмацију индивидуалних и колективних верских слобода, неговање и 

унапређивање верске толеранције и отварају простор за сарадњу са верским 

организацијама у Европи и свету и невладиним сектором. Остварена је једнакост 

свих цркава и верских заједница пред законом и свима дата могућност да сарађују 

са државом. Закон јемчи пуну унутрашњу аутономију црквама и верским 

заједницама, одвојеност од државе и потпуну независност државе од цркве.  

  Прaвни основ: Чланом 19. Закона о министарствима  прописано је да 

Министарство вера и дијаспоре обавља послове државне управе који се односе на: 

афирмацију и развој слободе вероисповедања; сарадњу државе са црквама и 

верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву; афирмисање 

верских основа и садржаја српског националног идентитета; заштиту верских 

компонената у културном и етничком идентитету националних мањина; сарадњу 

државе са епархијама српске православне цркве у иностранству и помоћ у очувању 

и развоју духовне, националне и културне самобитности српског народа изван 

Републике Србије; развој и афирмисање вредности религијске културе; развој 

верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања; наставни план 

и програм верске наставе у основној и средњој школи и друге послове у 

остваривању и организовању верске наставе; пружање подршке и помоћи у 

сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа; пружање 

помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, 

остваривању њихових законом утврђених права, регулисању и побољшању 

социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски 

службеници, ђаци и студенти верских школа); вођење регистра цркава и верских 

заједница, као и друге послове одређене законом. 

 Закон о црквама и верским заједницама члановима од 26 до 44, ради 

унапређења верске слободе и сарадње државе са црквама и верским заједницама, 

прописује облике сарадње и материјалне помоћи коју држава пружа у обостраном 

интересу.   

  Излaзни резултaти: Унапређивање дијалога, стабилни 

међуконфесионални односи и успостављање међурелигијске сарадње са 

заједницама у суседним земљама и Европи; Повећање броја интерконфесионалних 

конференција, округлих столова и других видова комуникације за 8% у односу на 

претходну годину; Јачање поверења и стално унапређење односа између државе и 

цркава и верских заједница; Смањивање инцидената уперених против основних 

права цркава и верских заједница за 10% на годишњем нивоу.      

 Пројекат 0001 - Унапређење верске културе, верских слобода и 

толеранције  

  Програм: 0401 - Остваривање сарадње државе са црквама и верским 

заједницама  

  Опис: Верске заједнице чувају, преносе и развијају верску културу, 

која је истовремено модерна и у основи компатибилна са цивилизацијским 

стремљењима и вредносним системом уједињене Европе. Данас је присутан снажан 
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процес приближавања религијске и секуларне културе, чиме се превазилазе 

расколи започети пре више векова, а оснажени кроз идеолошке покрете XX века. 

Будући да потпуно раздвајање црквене и грађанске културе никада није могло бити 

остварено до краја, културни ствараоци данас предузимају мере ради 

приближавања та два типа културе и тај процес ће највероватније представљати 

један од најважнијих и најширих културних покрета у XXI веку. 

 Највећи број цркава и верских заједница и Републици Србији има 

разгранату мрежу културних установа и динамичне културне програме. 

Патријаршијска библиотека, Музеј и Архив представљају културне установе од 

највећег значаја у којима се чувају најстарији рукописи, вредне и ретке књиге и 

сакрално благо непроцењиве вредности. Српска црква има развијену издавачку 

делатност у оквиру које се штампа више листова и часописа, издају врхунска 

филозофско-теолошка дела и публикације неопходне ради успешног вршења 

духовне мисије. Богату издавачку делатност развиле су и готово све епархије СПЦ, 

од којих неке издају и часописе, који су захваљујући квалитету прилога постали 

препознатљиви нашој културној јавности. Настојећи да на модеран начин врше 

своју мисију, поједине епархије оснивају своје телевизије и радио станице. Посебна 

пажња у оквиру Цркве посвећује се српској музичкој традицији, тако да на 

културној сцени Србије делује више хорова, од којих су неки добитници највиших 

признања на најзначајнијим домаћим и међународним фестивалима. 

 Већи и значајнији манастири формирали су ризнице у којима се чува 

културно благо од највећег значаја за историју и културу српског народа. Вредни 

експонати најчешће су смештени у неадекватним просторима, њихова безбедност 

од крађе и пожара је на ниском нивоу, а неопходно је урадити и одговарајуће 

каталоге и друге модерне презенатационе материјале. Оснажени и монаштвом 

обогаћени манастири постају центри у којима се са великим успехом организује 

иконописачка делатност, израда дуборезних иконостаса, производе предмети 

камене пластике, подстиче уметнички вез и израђују предмети из наше богате 

духовне и етнолошке баштине. Вредне културне установе, издавачку делатност и 

хорове имају Католичка црква, Исламска заједница, традиционалне протестанстске 

цркве и Јеврејска заједница. 

 Високо ценећи напоре цркава и верских заједница, да полазећи од 

својих теолошких учења, доприносе друштвеној и социјалној стабилизацији нашег 

друштва, држава ће подстицати међурелигијски дијалог, помагати одржавање 

конференција, округлих столова, панел дискусија и свих облика међурелигијске 

сарадње. Полазећи од религијске структуре Србије у којој су заступљене готово све 

најважније цркве и верске заједнице, као и чињенице да већина од њих делује у 

окружењу, посебна пажња ће се посветити успостављању међурелигијске сарадње 

на просторима бивше Југославије. Конфесионална структура и стабилизовани 

међуверски односи представљају компаративну предност Србије у остваривању 

програмског опредељења Владе Републике Србије о убрзаном приближавању 

Европској унији. 

 Током 2012. године наставиће се припреме за обележавање великог 

хришћанског јубилеја 1700 година Миланског едикта. Република Србија и највеће 

хришћанске цркве формираће репрезентативни одбор ради успешног организовања 

централне прославе, која ће се 2013. године одржати у Нишу. Будући да ће Србија 
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у наредне две године на известан начин престављати центар хришћанског света 

потребно је обезбедити посебна буџетска средства.  

 Прaвни основ: Члан 19. Закона о министарствима, Закон о црквама и 

верским заједницама члановима од 26 до 44, ради унапређења верске слободе и 

сарадње државе са црквама и верским заједницама, прописује облике сарадње и 

материјалне помоћи коју држава пружа у обостраном интересу.   

  Циљ: Афирмација религијске културе у контексту вредносног 

система уједињене Европе и очување верског плурализма Србије као подстицајног 

фактора у процесу европских интеграција; Заштита и развој верске културе као 

чиниоца етничког и културног идентитета националних мањина у Србији; 

Подстицање верског културног стваралаштва, афирмација српске културне 

баштине и њено презентовање као неодвојивог дела европске цивилизације.  

    Излaзни резултaти:  

 Повећање броја манастира у којима се шири и негује специфична 

култура кроз организовање ризница, музеја, дуборезних радионица, постављање 

етнолошких збирки и израда сакралних предмета. Број манастира у којима се 

организују културни програми повећаће се за 8%. Организоваће се ризнице и 

музеји и оспособити архиви у три манастира. Укупне културне активности у 

манастирима ће се повећати за 10%;  

 Организовање конференција и округлих столова ради подстицања 

међурелигијског дијалога, учвршћивање процеса толеранције и афирмација верске 

конпоненте културног идентитета националних мањина. Помоћи ће се 

организовање четири конференције, пет округлих столова и издавање десет 

зборника радова. Повећаће се број текстова о верској конпоненти културног 

идентитета националних мањина за 10%.  

 Материјално оспособљавање најважнијих културних установа у 

саставу цркава и верских заједница и повећање броја културних делатности које 

организују. Током године сталну помоћ примаће четири културне установе, а 

повремену две. Број културних програма од ширег значаја повећаће се за 10%, а 

посетилаца за 20% у односу на претходну годину.  

 Подршка развоју научно-истраживачких делатности цркава и верских 

заједница и њихових научно-теолошких установа, као и међуверској научној 

сарадњи. Помоћи ће се четири врхунска теолошко-научна скупа, од чега два 

конфесионалне природе и два мултиконфесионална.  

 Јачање издавачких установа цркава и верских заједница, 

консолидација постојећих и покретање нових верских листова и часописа, 

повећање броја уметничких изложби и оснивање нових хорова. Помоћи ће се три 

издавачке установе, 8 листова и часописа и 2 хора. Број објављених дела повећаће 

се за 10%, а уметничких изложби у земљи и иностранству за 4% у односу на 

претходну годину.  

  Пројекат 0002 - Заштита верског, културног и националног 

идентитета  

  Програм 0401 - Остваривање сарадње државе са црквама и верским 

заједницама  

  Опис:  Полазећи од реалне и доказане чињенице да свештенство и 

монаштво има пресудну улогу у очувању националног идентитета у државама 
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насталим из претходне Југославије и дијаспори, сагледан је њихов материјални 

положај, који је условљен економском снагом и друштвено-политичким положајем 

српског народа у тим земљама. Федерација БиХ је признала Српску православну 

цркву, али се слобода вероисповедања, свештенослужења, као и лична безбедност 

свештеника, њихових породица и неповредивост храмова, у пракси често 

нарушавају. Материјални статус и друштвени положај српских свештеника у том 

делу БиХ је неизвестан, будући да најчешће службују у крајевима из којих се 

иселио знатан део православног живља чиме су лишени прихода из којих 

издржавају себе и своје породице. Укупан положај свештеника СПЦ у Хрватској је 

формално и декларативно стабилан, али се у пракси дешавају инциденти због којих 

је присутна стална неизвесност и забринутост за будућност. Материјални положај 

свештеника у тој земљи је релативно стабилан, пошто је СПЦ потписала уговор са 

државом, који обезбеђује одређене дотације свакој парохији. Наведене мере, као и 

отпочети процес повраћаја одузете црквене имовине, нису могле решити све 

проблеме, јер ће несигурност свештеника постојати све док се не створе услови за 

масовнији повратак прогнаног народа у своје домове и запошљавање оних који су 

се вратили у стари крај. Друштвени положај и материјално стање српског 

свештенства у Црној Гори одређени су снажном идеолошком дистанцом државе 

према Цркви, одбијањем захтева да се веронаука врати у државне школе и 

прикривеном или отвореном сарадњом са групом која је основала канонски 

непризнату Црногорску православну цркву. Епископи и свештеници Аутономне 

охридске архиепископије у Републици Македонији, углавном Македонци по 

националном опредељењу, онемогућени су да слободно делују, ускраћена су им 

основна грађанска права, а често су изложени одређеним облицима насиља и 

судским процесима. Материјално стање српских свештеника у европским и 

прекоморским државама зависи од бројности, организованости, али и националне и 

културне самосвести српске заједнице у тим земљама. 

 Наведени показатељи указују на неопходност сталне бриге о 

свештенству и монаштву у државама насталим из претходне Југославије, јер је 

њихова духовна мисија у функцији очувања националног идентитета. Посебна 

пажња мора се посветити онима који обављају службу у сиромашним пределима 

где је број српског народа изузетно мали и у свим ситуацијама 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 створеног и које непрекидно стварају Срби 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. Ствараће се услови за нормалан рад богословија „Свети 

Петар Цетињски“ на Цетињу, „Свети Петар Дабробосански“ у Фочи и „Света три 

Јерарха“ у манастиру Крка, будући да добро образован и за мисију у савременим 

условима припремљен свештеник представља најпоузданију брану у све 

присутнијем процесу однарођавања. Будући да представља једину високошколску 

установу у региону помоћ ће се пружати и за реализацију пројеката, које кандидује 

Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки" у Фочи. 
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 У обележавање великог јубилеја 1700 година Миланског едикта биће 

укључене епархија и школске установе Српске православне цркве, које делују у 

Босни и Херцеговини, Хрватској, Црној Гори и Македонији.   

   Прaвни основ: Члан 19. Закона о министарствима, чланом 28. Закона 

о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', број 36/06) прописано је 

да држава ради унапређења верске слободе и сарадње са црквама и верским 

заједницама, у обостраном интересу, може да материјално помаже цркве и верске 

заједнице.  

  Циљ: Заштита верских садржаја националног идентитета српског 

народа у суседним државама; побољшање материјалног положаја српског 

свештенства и монаштва изван Србије; унапређење духовне културе као чиниоца 

националног јединства и заштита српског црквеног и културног наслеђа у 

југоисточној Европи; развијање и унапређење рада високошколских и просветних 

установа Српске православне цркве изван Србије.   

  Излaзни резултaти:  

 Повећање учешћа српских верско-културних програма у 

информативном систему суседних држава. Реализоваће се 8 програма највише 

уметничке вредности на културној сцени држава у суседству. Објавиће се 34 текста 

о српској верској култури и 18 приказа у листовима и часописима.  

 Помоћ просветним установама, опремање библиотека, побољшање 

услова за живот и рад у интернатима. Редовну помоћ примаће три богословије, 

опремиће се једна библиотека, за 5% побољшати услови за живот ученика у 

интернатима и одобравати стипендије најбољим студентима Богословског 

факултета.  

 Оспособљавање културних установа, унапређивање издавачке 

делатности, помоћ листовима и часописима и афирмација верских културних 

програма. Помоћ ће примати две културне установе, четири листа и једна радио 

станица и пет културних програма.  

 Стално јачање националног идентитета српског народа кроз духовну 

везу са Српском православном црквом и стварање услова да се прогнани и исељени 

врате у своје домове. Број расељеног и прогнаног српског народа који ће се вратити 

у своје домове повећаће се за 3% у односу на претходну годину.  

 Поправка цркава и манастира и њихово оспособљавање за вршење 

духовно-културне мисије. Пружиће се помоћ за оправку, реконструкцију и 

изградњу 35 цркава и манастира, као и за три ризнице, један музеј, једaн архив, као 

и за два епископска конака.  

 Помоћ свештенству и монаштву у сиромашним крајевима и јачање 

његових способности да превладају тешкоће и остану на парохијама. Редовну 

помоћ примаће 162 свештеника на служби у суседним државама.  

 Повећање броја младих свештеника распоређених на парохије и 

укључених у духовно-културни рад са становништвом. Током године на парохије 

ће се распоредити 20 младих свештеника што представља повећање за 7% у односу 

на претходну годину.  

      Програм 0402 - Верско образовање  

   Глaвни прогрaм 1904 - Помоћ верским и другим посебним 

заједницама  
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   Циљеви: Унапређење школског система цркава и верских заједница, 

његова организациона, програмска и кадровска модернизација и усклађивање са 

савременим научним и техничким достигнућима; постепено усклађивање са јавним 

системом образовања кроз интензивирање процеса реформи проистеклих из 

захтева живота у савременим условима и реализације програмских циљева Владе 

Републике Србије; подизање квалитета наставе и стварање кадрова оспособљених 

за деловање у држави опредељеној за убрзано прикључивање европским 

интеграцијама.  

  Опис:  Целокупно верско школство било је до 1945. године у саставу 

државног образовања, из чега је произлазило стручно-педагошко и 

административно старање надлежних просветних органа. Успостављањем 

социјалистичког поретка, верско школство је искључено из јавног система 

образовања, а оснивање, финансирање, организација, програмски садржаји и 

кадровска структура потпуно су препуштени црквама и верским заједницама. 

Искључивање верског школства из јавног система образовања проузроковало је низ 

негативних последица, од којих неке нису отклоњене до данас. 

 Због лошег финансијског потенцијала оснивача, ова врста школства 

деценијама је заостајала у материјално-техничкој опремљености учионица, 

кабинета и библиотека, као и у набавци модерних наставних учила. Последњих 

година стање се побољшало, али све врсте верских школа и даље имају потребу за 

већим улагањима у опремање, куповину компјутера, формирање мултимедијалних 

учионица, иконописачких радионица, специјализованих кабинета, као и у заштиту 

и обогаћивање библиотечког фонда. 

 Програмски садржаји и професорски кадар верских школских 

установа у основи је прилагођен материјалним могућностима цркава и верских 

заједница. Недостатак финансијских средстава директно се одразио на квалитет 

образовања и допринео сталном смањивању броја општеобразовних предмета и 

некој врсти негативне селекције кадра, будући да најталентованији теолози и 

стручњаци других специјалности нису у верском образовању видели перспективу 

ни могућност да задовоље нарасле амбиције. Последњих пет година стање у 

верском образовању је поправљено и постављени су основи за релативно брзо 

програмско и кадровско прилагођавање новим друштвеним потребама и новој 

улози које треба да има у јавном образовном систему. 

 Програм верско образовање обухвата око 1000 ученика средњих 

верских школа и 200 професора и васпитача у 9 школа православне, римокатоличке 

и исламске конфесије. Високе теолошке школе похађа 2100 студената, који се 

образују на четири теолошка факултета и две високе теолошке и уметничке школе. 

Даљим унапређивањем средњег и високог теолошког образовања обогатиће се 

укупна понуда и побољшати квалитет, јер се неки теолошки факултети већ налазе у 

саставу универзитета, а средње верске школе су Законом о црквама и верским 

заједницама добиле могућност акредитације и верификације као установе средњег 

општег и стручног образовања, односно укључивања у мрежу средњих школа.  

  Прaвни основ:   

 Члан 19. Закона о министарствима,  

 Чланом 34. Закона о црквама и верским заједницама прописано је да 

цркве и верске заједнице могу оснивати установе ради образовања будућих 
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свештеника, односно верских службеника, унапређивања духовне и теолошке 

културе и других сродних циљева, а чланом 35. истог Закона прописано је да цркве 

и верске заједнице могу оснивати и предшколске установе, основне школе, 

гимназије, стручне и уметничке средње и високе школе, факултете и универзитете, 

у складу са законом. 

 Чланом 36. став 1. Закона о црквама и верским заједницама  

прописано је да црква и верска заједница може покренути поступак верификације, 

односно акредитације верске образовне установе ради укључивања у систем 

образовања, у складу са прописима о образовању а ставом 3. истог члана 

прописано је да ради унапређивања верске слободе и просвете, држава може 

пружити финансијску помоћ и верским образовним установама које нису укључене 

у систем образовања. 

 Чланом 40. Закона о црквама и верским заједницама прописано је да 

се јемчи право на верску наставу у државним и приватним основним и средњим 

школама, у складу са законом што држава може помагати сагласно одредбама 

члана 28. став 2. истог Закона. 

 Члан 14. Уредбе о организовању и остваривању верске наставе и 

наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи предвиђено је да 

Влада образује Комисију за верску наставу у основним и средњим школама 

састављену од по једног представника традиционалних цркава и верских заједница 

и по три представника Министарства просвете и науке и Министарства вера и 

дијаспоре.  

    Излaзни резултaти: 

 Перманентно стручно усавршавање постојећег кадра и отварање 

могућности за ангажовање младих и за научно-наставне активности опредељених 

теолога. Стручне семинаре и друге врсте усавршавања похађаће 20% запослених у 

верском школском систему, а број младих ангажованих у настави и на научно 

истраживачким пројектима повећаће се за 5% у односу на претходну годину.  

 Повећање броја дипломираних теолога код свих цркава и верских 

заједница. Звање дипломираног теолога стећи ће 100 студената високошколских 

установа свих цркава и верских заједница.  

 Интегрисање верског школства у систем јавног образовања кроз 

поступак акредитације, укључивање у мрежу средњошколских установа уз 

задржавање специфичности које произлазе из верских прописа. Покренуће се 

поступак за акредитацију једне школе организационо, кадровски и просторно 

спремне да испуне прописане услове.  

 Образовање кадрова за свештенички позив, теолошке науке и све 

видове сакралних уметности. Током године 60 дипломираних теолога наћи ће 

запослење у оквиру цркава и верских заједница, јавном сектору, школама и 

културним установама, што представља повећање за 10%.  

   Пројекат 0001 - Средњошколско образовање  

  Програм 0402 - Верско образовање  

  Опис:  Богословије Српске православне цркве представљају 

најстарије средње школе и зачетнике систематског образовања кадрова у Србији. 

Средње верске школе су интернатски организоване, јер се васпитни процес у њима 

може заокружити само у традиционално устројеној заједници. Будући да оснивачи 
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школа нису располагали потребним средствима, трошкове боравка у интернатима 

сносили су ђачки родитељи. Држава није давала дотације уобичајене за остале 

средњошколске интернате, а ученици верских школа нису могли да користе права 

на дечији додатак, здравствену и социјалну заштиту и друге бенефиције 

предвиђене за полазнике јавних школа. Захваљујући таквим околностима, 

школовање у средњим верским школама било је најскупље у Србији. Држава од 

2004. године даје редовне дотације за интернате средњих верских школа, али 

њихов материјални положај, односно социјална и друга права ученика, још увек 

нису у потпуности и трајно решена. 

 Нерешен друштвени статус и слаба материјална основа, условили су 

свођење верских школа, које су некада имале статус специјализованих гимназија, 

на уско стручно, односно конфесионално образовање. Последњих пет година 

већина средњих верских школа, без стручне и материјалне подршке државе, 

предузеле су мере да употпуне наставне планове општеобразовним предметима, 

али тај процес није завршен. Ради уштеде средстава, наставу општеобразовних 

предмета изводили су свештеници и верски службеници без одговарајуће стручне 

спреме. На иницијативу Министарства вера и у сарадњи са надлежним органима 

цркава и верских заједница, у већини верских школа за општеобразовне предмете 

ангажовани су, стално или хонорарно, професори са завршеним одговарајућим 

факултетима. Професорски кадар који предаје стручне, односно теолошке 

предмете, такође, треба специјализовати и стручно усавршавати. 

 Верска настава је протеклих година потпуно консолидована. 

Превладани су почетни проблеми, а захваљујући раду Комисије с успехом су 

решена питања наставних планова и програма, уџбеника и квалификација 

ангажованих вероучитеља. Интерес деце за похађање верске наставе је све већи, 

што омогућава формирање одељења и одвијање наставног процеса на начин 

предвиђен за остале предмете. Вероучитељи су у школама прихваћени с пуним 

уважавањем од ученика и наставног особља. Комисија, у сарадњи с надлежним 

минстарствима, треба да реши проблем социјалног статуса ангажованих 

вероучитеља и тако их у правима из радног односа изједначи с осталим наставним 

особљем. 

 Према постојећим плановима, неке од средњих верских школа током 

2012. и 2013. године треба да достигну ранг специјализованих, класичних верских 

гимназија. Основни услов за остваривање тог циља је завршетак започетог процеса 

усаглашавања програма општеобразовних предмета са програмима гимназија 

општег типа. Држава у том процесу треба верским школама да пружи стручну, 

административну и материјалну подршку. Неопходно је, такође, побољшати 

структуру ангажованог професорског кадра, чиме би се обновила традиција да те 

школе запошљавају најученије људе струке, спремне да допринесу школовању 

кадра оспособљеног да одговори на изазове модерног доба и савремене 

цивилизације. 

 Током 2012. године, у оквиру овог пројекта, предвиђене су 

активности, које се односе на пружање стручне, административне и правне 

подршке средњим верским школама ради остваривања постављених циљева. 

Предузеће се мере ради унапређивања верске наставе у основним и средњим 

школама, стручног усавршавања вероучитеља, опремања школских библиотека 
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лектиром за веронауку и обезбеђивања стручне педагошко-методичке литературе 

за вероучитеље. Организациона и административна подршка пружаће се Комисији 

за верску наставу у основним и средњим школама. 

 Предмет сталне бриге биће следеће средње верске школе: 

богословија „Светог Саве“ у Београду (120 ученика, 13 професора); богословија 

„Светог Кирила и Методија“ у Призрену сада у Нишу (100 ђака, 15 професора); 

богословија „Светог Арсенија“ у Сремским Карловцима (150 ђака, 15 професора); 

богословија „Свеог Јована Златоуста“ у Крагујевцу (100 ученика, 15 професора); 

Бискупска класична гимназија „Паулинум“ у Суботици (45 ученика, 22 хонорарна 

професора); Гази Исабегова медреса у Новом Пазару (310 ученика, 60 редовних и 

хонорарних професора), Синан Бегова медреса у Новом Пазару, женска медреса 

Бакије Хануме у Пријепољу и Прва београдска медреса у Београду (40 ученика и 

33 хонорарна професора и предавача). Богословије СПЦ примају помоћ за плате и 

доприносе запослених и дотације за ђаке у интернатима. Гимназија „Паулинум“ у 

Суботици добија дотације за ученике у интернату и део хонорара за ангажоване 

професоре, док се за медресе Исламске заједнице даје помоћ за одређен број ђака у 

интернатима и део хонорара за професоре. Дотације се распоређују према броју 

припадника сваке вероисповести исказаном у попису становништва Србије за 2002. 

годину.  

  Прaвни основ:  

 Члан 19. Закона о министарствима  

 Чланом 34. Закона о црквама и верским заједницама прописано је да 

цркве и верске заједнице могу оснивати установе ради образовања будућих 

свештеника, односно верских службеника, унапређивања духовне и теолошке 

културе и других сродних циљева а чланом 35. истог закона прописано је да цркве 

и верске заједнице могу оснивати и предшколске установе, основне школе, 

гимназије, стручне и уметничке средње и високе школе, факултете и универзитете, 

у складу са законом. 

 Чланом 36. став 1. Закона о црквама и верским заједницама  

прописано је да црква и верска заједница може покренути поступак верификације, 

односно акредитације верске образовне установе ради укњучивања у систем 

образовања, у складу са прописима о образовању а ставом 3 истог члана прописано 

је да ради унапређивања верске слободе и просвете, држава може пружити 

финансијску помоћ и верским образовним установама које нису укључене у систем 

образовања. 

 Чланом 40. Закона о црквама и верским заједницама прописано је да 

се јемчи право на верску наставу у државним и приватним основним и средњим 

школама у складу са законом. 

  Циљ: Кадровско јачање, модернизација програма и стручно 

усавршавање наставника у свим средњим школама цркава и верских заједница;  

побољшање материјалне опремљености средњих верских школа и укупног 

стандарда у интернатима; програмско и кадровско унапређивање верске наставе у 

основним и средњим школама. 

      Излaзни резултaти:  
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 Повећање броја наставника верских школа који су завршили додатну 

педагошко-методичку обуку. Додатну педагошко-методичку обуку похађаће 20% 

наставника свих верских школа.  

 Повећање броја општеобразовних предмета у наставним програмима 

верских школа у односу на садашње стање и стално јачање квалитета наставе. Доћи 

ће до повећања општеобразовних предмета, а број професора за те предмете са 

завршеним одговарајућим факултетима биће већи за 5% у односу на претходну 

годину.  

 Унапређење програма верске наставе и стручно усавршавање 

наставника веронауке у основним и средњим школама. Извршиће се почетна 

анализа наставних планова и програма верске наставе и организовати пет семинара 

у оквиру стручног усавршавања наставника за тај предмет.  

 Формирање специјализованих кабинета, опремање рачунарских 

учионица и повећање књижног фонда у библиотекама. Формираће се два кабинета, 

опремити две рачунарске учионице и набавити за сваку школу по 100 књига за 

потребе библиотека.  

 Боља материјална опремљеност средњих верских школа, кроз 

повећање броја комфорних двокреветних соба у интернатима. Услови за 

школовање ће се побољшати у две школе, а број комфорних двокреветних соба у 

интернатима биће повећан за 10%.  

 Веће учешће високообразованих наставника верске наставе у 

основним и средњим школама. Број високообразованих наставника верске наставе 

ће се повећати за 10% у односу на претходну годину.  

  Пројекат 0002 - Високо теолошко образовање  

   Програм 0402 - Верско образовање  

 Опис: Високо теолошко образовање у Србији делило је судбину и 

искуства средњих верских школа. Православни богословски факултет, који је био 

један од оснивача Универзитета у Београду 1905. године, искључен је из састава 

Универзитета 1952. године. Од искључења из академске заједнице, па до повратка 

2004. године, наведени факултет финансиран је искључиво од Српске православне 

цркве, чији су надлежни органи прописивали наставни план и програм, утврђивали 

кадровску политику и сва друга питања од важности за нормално функционисање 

једне специфичне високошколске установе. Због материјалних тешкоћа у којима се 

деценијама налазила Црква, број уписаних и дипломираних студената био је знатно 

мањи од стварних потреба за том врстом кадра. Факултет су, по правилу, 

уписивали матуранти средњих верских школа, будући да су остали средњошколци 

били демотивисани за студије теологије. 

 Током дугог периода, студенти теологије били су идеолошки и 

социјално демотивисани, тако да нису имали право да користе повластице 

предвиђене за студентски стандард, нити могућност конкурисања за државне 

стипендије. Овакав третман теолошког образовања проузроковао је дефицит 

високообразованих теолога, што се на драматичан начин показало приликом 

повратка верске наставе у основне и средње школе. Наведени проблем је у 

последње три године значајно ублажен, али још увек није потпуно решен, што се 

одражава не само на квалитет верске наставе, већ и на укупан образовно-васпитни 

процес у школама. 



806 

 

 Потреба за дипломираним теолозима биће у наредном периоду још 

више изражена, будући да су епископи дужни да испоштују одлуку 

Светогархијерејскогсабора, која прописује распоређивање на парохије само 

високообразоване свештенике. Културне установе, целокупно издаваштво, 

информативна сфера, као и широка област сакралних уметности, моћи ће у 

наредном периоду да упосле све садашње и будуће дипломиране теологе. 

Истовремено стално јача потреба за магистрима и докторима теологије, који радно 

ангажовање налазе, не само у Цркви, него у у културним установама, музејима, 

библиотекама и архивима, а све чешће су укључени у наставу на државним и 

приватним факултетима. Значајан простор за запошљавање дипломираних теолога 

постоји у основним и средњим школама, војсци, полицији, установама за 

извршавање заводских санкција, здравственим центрима и другим организацијама 

и установама у којима се на основу Закона о црквама и верским заједницама могу 

стално, или повремено, обављати богослужбени обреди и друге духовне, 

хуманитарне и социјалне активности у контексту опредељења цркава и верских 

заједница да своје потенцијале ставе у функцију развоја друштва. 

 Богословски факултети Српске православне цркве у Београду и Фочи 

укључени су у састав универзитета и тренутно, заједно са осталим високошколским 

установама, пролазе све фазе реформе карактеристичне за болоњски процес. 

Њихове 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 цркава и верских 

заједница као оснивача. 

 Данас на пет теолошких факултета студира укупно 2100 студената. 

Православни богословски факултет у Београду има 1450 академаца; Факултет у 

Фочи 364, Академија за уметности и консервацију СПЦ 84; Факултет исламских 

студија у Новом Пазару 150, Факултет исламских наука у Новом Пазару-Београду 

70 и Теолошко-катихетски институт у Суботици 130. Теолошке факултете у 

иностранству похађа 65 студената из Србије, од тога 40 на основним и 25 на 

магистарским и докторским студијама. 

 Настојећи да се задовоље општедруштвене потребе за теолошким 

кадровима са високим образовањем, у 2012 години треба склопити нове уговоре о 

стипендирању студената теологије свих традиционалних конфесија у земљи и 

иностранству, на основним, специјалистичким, мастер, магистарским и докторским 

студијама. Стипендије могу да користе студенти са просечном оценом изнад 8,75, 

као и одређен број кандидата који долазе или ће се вратити на службу у 

неразвијене, пограничне и по другим економским показатељима угрожене регионе. 

Број студената који могу добити стипендије биће сразмеран учешћу припадника 

сваке конфесије у укупном становништву Србије према резултатима пописа 

исказаним 2002. године. 

 Наведени пројекат предвиђа и активности чији је циљ материјална 

подршка научно-истраживачким пројектима у области теолошких наука, који се 

реализују на Институту за теолошка истраживања и Педагошко-катихетском 
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институту при Православном богословском факултету у Београду. Предност ће се 

давати мултидисциплинарним пројектима из историје српске философско-

теолошке мисли, издавању научних часописа, штампању највреднијих теолошко-

филозофских дела, као и превођењу и издавању појединачних или сабраних дела 

најзначајнијих српских теолога. Подржаваће се и научне конференције, скупови, 

округли столови и друге научне активности чији је циљ размена искустава, 

међусобно упознавање, подстицање толеранције и стицање искуства за живот у 

мултиконфесионалном миљеу.  

  Прaвни основ:   

 Члан 19. Закона о министарствима,  

 Чланом 34. Закона о црквама и верским заједницама прописано је да 

цркве и верске заједнице могу оснивати установе ради образовања будућих 

свештеника, односно верских службеника, унапређивања духовне и теолошке 

културе и других сродних циљева а чланом 35. истог закона прописано је да цркве 

и верске заједнице могу оснивати и предшколске установе, основне школе, 

гимназије, стручне и уметничке средње и високе школе, факултете и универзитете, 

у складу са законом. 

 Чланом 36. став 1. Закона о црквама и верским заједницама  

прописано је да црква и верска заједница може покренути поступак верификације, 

односно акредитације верске образовне установе ради укњучивања у систем 

образовања, у складу са прописима о образовању а ставом 3 истог члана прописано 

је да ради унапређивања верске слободе и просвете, држава може пружити 

финансијску помоћ и верским образовним установама које нису укључене у систем 

образовања  

 Циљ: Унапређење теолошких студија и спремање кадрова за 

свештенички позив и вршење духовно-културне мисије; оснивање теолошких 

института, развој теолошке мисли и подстицање верске културе и сакралних 

уметности; повећање броја дипломираних теолога, као и оних који су завршили 

постдипломске студије или стекли звање доктора теологије у земљи и 

иностранству.  

  Излaзни резултaти:  

 Стипендирање најталентованијих теолога на факултетима у земљи и 

престижним универзитетским центрима у иностранству. Додељиваће се 250 

стипендија за студије теологије у земљи и 20 у иностранству.  

 Повећање броја дипломираних теолога у односу на претходну 

годину. Број дипломираних теолога повећаће се за 10% на годишњем нивоу.  

 Повећање броја научних симпосиона и округлих столова на којима 

учествују теолози и стручњаци различитих специјалности. Помоћи ће се 

организовање три научна симпозијума и четири округла стола у организацији 

научних института при ПБФ са 70 учесника.  

 Реализација културних програма од ширег интереса. Реализоваће се 7 

културних програма од ширег значаја.  

 Већи број теолога који завршавају магистарске и докторске студије у 

земљи и иностранству. Магистарске и мастер студије завршиће 15 теолога, а 

докторске 7, од чега 10% у иностранству.  
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 Стално повећање броја релевантних и у јавности прихваћених 

остварења из области сакралних уметности. Број остварења из сакралних 

уметности повећаће се за 7% у односу на протеклу годину (7 изложби и 15 

концерата).  

 Веће учешће високообразованих наставника верске наставе у 

основним и средњим школама. Високообразовани кадрови ће чинити 2/3 укупно 

ангажованих наставника верске наставе у основним и средњим школама.  

 Повећање теолошких дела највишег ранга високооцењених у научној 

и стручној јавности. Помоћи ће се штампање 54 теолошких дела највишег ранга у 

организацији иниститута при Православном богословском факултету.  

      Програм 0403 - Помоћ црквама и верским заједницама  

   Глaвни прогрaм 1904 - Помоћ верским и другим посебним 

заједницама  

   Циљеви: Афирмација цркава и верских заједница као значајних 

чинилаца социјалне стабилности; оспособљавање свештеника да у тешким 

условима врше мисију и остану са народом на парохијама; унапређивање 

социјалне, хуманитарне и културне мисије цркава и верских заједница.  

 Опис:  Положај свештеника свих цркава и верских заједница које 

делују у Србији у основи је задовољавајући. После извршених промена, цркве и 

верске заједнице су враћене у друштвени живот, а Закон о црквама и верским 

заједницама је прецизно утврдио видове и облике међусобне сарадње са државом и 

осигурао њихов аутономни положај. Начело одвојености и независности цркве и 

државе не искључује њихов сараднички однос у остваривању циљева од 

обостраног интереса. Такав у основи креативан и стваралачки однос део је српске 

државне традиције, али истовремено је потпуно компатибилан са декларисаним 

стандардима модерних демократских држава Европске уније.  

 Централни органи власти у Србији предњаче у успостављању 

демократских и отворених односа између државе и верских заједница. Локални 

органи у појединим општинама, по инерцији, још увек одржавају стари однос, који 

се испољава кроз одређене видове идеолошке, социјалне и културне 

дискриминације цркава и верских заједница. Чак и у срединама где је постигнут 

напредак и добри резултати у демократизацији односа, општинске власти понекад 

не препознају цркве и верске заједнице као позитивне чиниоце друштвеног живота. 

Последица таквог става је непредвиђање средстава у буџетима намењених за 

потребе цркава и верских заједница и одсуство спремности да се третирају као 

равноправан чинилац у друштву. 

 Цркве и верске заједнице у Републици Србији, покренуле су 

последњих година интензивну градитељску активност, која се одвија на два нивоа. 

Због евидентног недостатка, граде се храмови и друга здања за богослужбене 

потребе, као и парохијски домови, манастирски конаци, школе, интернати и други 

објекти за задовољавање све већих потреба верника. Истовремено, интензивирани 

су радови на обнови и заштити цркава и манастира који представљају значајне 

споменике културе и незаобилазна места поклоничких група и све 

заинтересованијих туриста за нашу културну баштину. 

 Богослужбене и друге делатности у Српској православној цркви 

обавља 2863 свештенослужитеља, од чега 1962 у Србији, 564 у државама насталим 
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из социјалистичке Југославије и 337 у европским и прекоокеанским државама. 

Духовну и мисионарску дужност у Србији обавља и око 300 свештеника и верских 

службеника католичке, исламске и протестантске вероисповести. Своје послање у 

Србији врши и 1461 монаха и монахиња, од чега 1065 у Србији, 343 у државама 

бивше Југославије и 53 у дијаспори. Најбројније је монаштво на Косову и 

Метохији, где у манастирима, после последњих промена у епархији, службу 

обавља 150 монаха и монахиња. Сагласно Закону о здравственом осигурању и 

Закону о здравственој заштити, сви монаси и монахиње имају потпуно здравствено 

осигурање. 

 Материјални положај свештеника у Србији креће се у распону од 

релативног сиромаштва до неког вида имућности уз присуство изузетка 

неуклопивих у ове категорије. Свештеници у пограничним и неразвијеним 

крајевима, посебно у парохијама са већинским старачким домаћинствима, стално 

се суочавају и боре са озбиљним материјалним и финансијским тешкоћама. Њихова 

егзистенција у значајној мери зависи од редовне помоћи државе. После 

сагледавања укупног стања, утврђено је да скоро 300 свештеника, без Косова и 

Метохије, не може од редовних прихода са парохија да издржава себе и своје 

породице и плаћа обавезне доприносе за пензијско-инвалидско и здравствено 

осигурање. Када се тај број упореди са укупним бројем, долази се до податка да то 

чини 20% свештеника СПЦ у Србији, односно 14% од укупног броја свих 

свештеника. Према утврђеним критеријумима повезаним са учешћем одређених 

националних заједница у укупном становништву Србије, редовну помоћ потребно 

је обезбедити и за 40 свештеника других цркава и верских заједница. Одређена 

смањивања буџетских средстава опредељених Министарству вера, до којих је 

дошло у протеклом периоду, утицали су на одлуку да се број свештеника, којима се 

додељује помоћ, непрекидно смањује.   

  Прaвни основ:  

 Члан 19. Закона о министарствима  

 Члан 28. став 2. Закона о црквама и верским заједницама предвиђа да 

држава сарађује са црквама и верским заједницама ради унапређивања верске 

слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса. Ради унапређивања 

верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама, у обостраном 

интересу, држава може да материјално помаже цркве и верске заједнице.  

 Члан 32. став 1. и 6. Закона о црквама и верским заједницама 

прописује да цркве и верске заједнице могу самостално у складу са законом 

подизати храмове и друга здања за богослужбене потребе, као и парохијске домове, 

манастирске конаке, административно-управне зграде, школе, интернате и болнице 

(у даљем тексту: верски објекти). Надлежни државни орган и орган локалне 

самоуправе може да у буџету предвиди средства за изградњу, одржавање и обнову 

верских објеката, у складу са потребама и могућностима. 

 Чланом 64а став 2. Закона о доприносима за обавезно здравствено 

осигурање прописано је да доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и 

доприносе за здравствено осигурање за свештенике и верске службенке може 

плаћати јединица локалне самоуправе, јединица територијалне аутономије или 

Република Србија.  

    Излaзни резултaти: 
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 Стално повећање броја парохијских домова и манастирских конака у 

којима се поред верске организује образовна и културна делатност. Културни и 

образовни програми почеће да се реализују у 10 парохијских домова и 5 

манастирских конака.  

 Активније учешће цркава и верских заједница у програмима 

сузбијања сиромаштва. У оквиру цркава и верских заједница, њихових социјалних, 

културних и образовних, као и различитим облцима пољопривредне, туристичке и 

друге делатности, посао ће добити 300 незапослених.  

 Више општина у којима је успостављена добра сарадња и партнерски 

односи са црквама и верским заједницама. Повећање броја општина за 8% на 

годишњем нивоу у којима је успостављена добра сарадња са црквама и верским 

заједницама.  

 Повећање броја социјалних организација и хуманитарних установа 

основаних од цркава и верских заједница. Повећаће се број социјалних и 

хуманитарних установа за 5% у наредној години.  

 Већи број свештеника остаје на служби у пограничним и 

сиромашним крајевима. Број свештеника који напушта пасивне крајеве смањиће се 

за 8% наредних година.  

   Пројекат 0001 - Помоћ за градњу, одржавање, хитне санације и 

реконструкцију храмова у неразвијеним подручјима  

   Програм 0403 - Помоћ црквама и верским заједницама  

  Опис:  Сакрално градитељство у Србији деценијама је било у застоју. 

Последњи хришћански храмови у многим градовима подигнути су у XIX веку или 

у периоду до почетка Другог светског рата. Током последњег рата у БиХ и 

Хрватској порушено је више православних храмова него у периоду 1941.-1945. 

година. Од 1999. до марта 2004. године на територији Косова и Метохије порушено 

је преко стотину српских цркава, парохијских домова, манастирских конака, 

верских школа и других здања који су вековима тамошњем народу служили 

задовољењу духовних и културних потреба. Бројни манастири порушени током 

Другог светског рата у Војводини нису у последњих 50 година обновљени, а у 

новије време на драматичан начин се погоршало стање старих цркава на том 

простору које због небриге и подземних вода убрзано пропадају. 

 Према свим реалним показатељима у Србији нема довољно храмова 

да задовоље стално растуће потребе грађана за верским обредима, верском поуком 

и другим црквеним активностима. Последњих 15 година дошло је до одређених 

промена, будући да су грађани вишеструко повећали своја издвајања за изградњу 

те врсте објеката. Стиче се утисак да се много гради, али те активности треба 

посматрати у контексту већег повратка народа вери и егзактног податка да Србија 

има знатно мањи број сакралних здања на одређен број становника него већина 

земаља у окружењу и Европи. Грађани осећају потребу за већим бројем верских 

објеката, како храмова тако и других здања у којима би се организовале културне, 

образовне, социјалне и хуманитарне активности. Истовремено постаје све јасније 

да постоји више старих храмова који су у драматичном стању због вишедеценијске 

небриге и неспремности за улагање средстава у санацију и обнову. 

 Промењене околности указују на потребу посвећивања веће пажње 

изградњи и реконструкцији сакралног културног наслеђа за које цркве и верске 
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заједнице не могу да обезбеде потребна средства из сопствених извора. Најчешће 

се граде или обнављају саборни храмови, од којих неки због чињеница да 

представљају споменике културе имају велики друштвени и историјски значај. 

Ради се о велелепним грађевинама са посебним архитектонским и уметничким 

карактеристикама, као и непроцењивим културним благом оличеном у 

иконостасима старих мајстора, вредним фрескосликарством, елементима резбарске 

уметности итд. Храмови и богомоље осталих цркава и верских заједница, такође, 

представљају вредна архитектонска дела у којима се налазе различити сакрални 

предмети од великог значаја. Реконструкцијом старих храмова архитектонски се 

оплемењују градска језгра, а неки од њих постају средишта друштвеног живота, 

као и значајне туристичке дестинације и незаобилазна места за посете домаћих и 

страних туриста. 

 Уважавајући нашу традицију неопходно је на нов и стваралачки 

начин посматрати манастире и оригиналну и самосвојну културу која се у њима већ 

вековима ствара. Оспособљавање манастира за вршење изворне културне, духовне 

и националне службе захтева улагање одговарајућих средстава како би се 

омогућила изградња и обнова манастирских комплекса који су често у лошем 

стању. Обнова представља непоновљиву прилику да се помогне и реафирмише 

хришћанско културно наслеђе и савремено духовно стваралаштво и тако манастири 

оспособе за вршење духовне и националне мисије у будућности, што је од посебне 

важности на Косову и Метохији. 

 Досадашња искуства у вези са обновом и изградњом манастира и 

конака могу се у основи оценити као неповољна. Пројекти су споро усвајани, а 

радови су извођени годинама без одговарајућих консултација са надлежним 

црквеним органима. Чести су били и неспоразуми и супротстављени ставови 

управа манастира са стручњацима завода за заштиту споменика културе. 

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. Академија за консервацију СПЦ ишколовала 

је прве генерације квалитетних консерватора који се укључују и дају значајан 

допринос заштити нашег културног наслеђа. Реализацијом овог пројекта стварају 

се услови за ангажовање грађевинске оперативе у готово целој Србији. 

  Прaвни основ:  

 Члан 19. Закона о министарствима, 

 Чланом 32. став 1. Закона о црквама и верским заједницама  

прописано је да цркве и верске заједнице могу самостално у складу са законом 

подизати храмове и друга здања за богослужбене потребе, као и парохијске домове, 

манастирске конаке, административно управне зграде, школе, интернате и болнице 

а ставом 6 истог члана прописано је да надлежни државни орган и орган локалне 

самоуправе може да у буџету предвиди средства за изградњу, одржавање и обнову 

верских објеката у складу са потребама и могућностима.  

   Циљ: Заштита српске духовне баштине, презентовање наших 

културно-уметничких достигнућа у земљи и иностранству и унапређење општег 

стандарда становништва; изградња, реконструкција верских здања, саборних 
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храмова, као и наставак радова на уређењу ентеријера храма Светог Саве на 

Врачару; архитектонско оплемењивање градских и сеоских средина и ширење 

мреже социјалних делатности које се обављају у објектима цркава и верских 

заједница.   

 Излaзни резултaти:  

 Повећање процента завршених радова на ентеријеру храма Светог 

Саве на Врачару. Проценат извршених радова на ентеријеру храма Светог Саве 

повећаће се у овој години до 3%.  

 Оспособљавање манастирских конака за укључивање у регионалну и 

укупну туристичку понуду Републике. Радови ће се извести на пет конака, за 

побољшање услова живота монаштва оспособити 12, а за туристичку понуду10 

соба.  

 Повећање броја храмова који су у функцији унапређења верског 

живота и обављања културно-социјалних активности. Током године, за обављање 

културно-социјалних активности, оспособиће се осам храмова.  

 Повећање броја обновљених верских објеката свих цркава и верских 

заједница у Србији. Број обновљених и санираних верских објеката других цркава 

и верских заједница ће се повећати за 4% у односу на претходну годину.  

 Пројектовање, изградња и обнова саборних храмова и хитне санације 

верских објеката због елементарних непогода и других узрока. Извршиће се 

пројектовање једног саборног храма, радови изводити на 6, а хитне санације 

извести на 15 цркава и других верских објеката.  

 Изградња и реконструкција цркава и манастира у оквиру програма 

ревитализације руралних подручја. Помоћи ће се изградња и обнова 24 храма у 

неразвијеним и пограничним крајевима.  

   Пројекат 0002 - Помоћ свештенству и монаштву на Косову и 

Метохији  

   Програм  0403 - Помоћ црквама и верским заједницама  

   Опис: Положај православног свештенства и монаштва на Косову и 

Метохији изузетно је тежак. Последњих осам година стално су скрнављени, а 

повремено и потпуно рушени многи храмови. Велики део народа је прогнан у 

остале делове Србије, а онима који су остали угрожена је безбедност и ограничена 

слобода кретања. Такав развој ситуације угрозио је материјалну основу Српске 

православне цркве и практично готово све свештенике оставио без сталних извора 

прихода. Пошто не могу рачунати на помоћ проређених и осиромашених верника, 

као ни на материјалну подршку локалне самоуправе, опстанак свештеника и 

њихових породица на Косову и Метохији је могућ само уз сталну државну помоћ. 

 На Косову и Метохији службу тренутно обављају два епископа, 50 

свештеника и око 150 монаха и монахиња, а обновљен је и рад историјске 

богословије са седиштем у Призрену. Владајући албански сепаратизам и већинско 

становништво их сматра непожељним, будући да представљају носиоце 

хришћанске цивилизације, чуваре српске националне културе, промотере и 

заштитнике српских државних интереса у том делу Републике и поуздану 

гаранцију прогнаном становништву да се врати у своје домове. Знајући за такву 

улогу Српске цркве, албански сепаратисти скрнаве храмове, нападају свештенство 

и монаштво и покушавају да у њему развију осећање несигурности и страха. 
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Монаштво је онемогућено да се бави традиционалним облицима манастирског 

привређивања, тако да је потребна стална државна помоћ како би вршило 

хришћанску мисију и својим присуством сведочило и бранило националне 

интересе, који су му поверени сплетом историјских околности. 

  Прaвни основ:  

  Члан 19. Закона о министарствима  

 Члан 28. став 2. Закона о црквама и верским заједницама предвиђа да 

држава сарађује са црквама и верским заједницама ради унапређивања верске 

слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса. Ради унапређивања 

верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама, у обостраном 

интересу, држава може да материјално помаже цркве и верске заједнице.  

  Циљ: Заштита српског верског, културног и историјског наслеђа и 

сведочење о историјским правима Срба на Косову и Метохији; подстицање 

одржања и стварање услова за бржи и организованији повратак прогнаног народа у 

своје домове; афирмација српског хришћанског културног наслеђа на КиМ и 

његово презентовање у земљи и иностранству.  

     Излaзни резултaти:  

 Повећање и кадровско јачање свештенства и монаштва у јужној 

српској покрајини. Број монаха у односу на претходну годину смањиће се за 5%, а 

свештеника на парохијама повећати за 2%.  

 Подстицање оснивања нових и одржавање већ постојећих листова и 

часописа. Штампаће се два часописа и извршити припреме за почетак излажења 

још једног.  

 Активност на повећању броја културних програма и њихово 

презентовање на локалним и регионалним медијима, као и културној јавности 

Републике. Број репрезентативних културних програма ће се повећати за 4%, а 

њихова заступљеност у свим врстама медија за 10% у односу на претходну годину.  

 Повећање броја санираних, обновљених и изграђених цркава и 

манастира и других верских објеката на простору Косова и Метохије. Обновиће се 

четири цркве, радови извести на једном манастиру и три манастирска конака.  

 Редовна месечна помоћ угроженим свештеницима и целокупном 

монаштву на Косову и Метохији. Редовну материјалну помоћ примаће 75 

свештеника и верских службеника и 150 монаха и монахиња.  

 Потпуно обухватање свештенства и монаштва системом социјалне 

заштите. Комплетна социјална заштита обезбедиће се за 50 свештеника и 150 

монаха и монахиња.  

 Оснивање сајтова који ће садржајима доприносити упознавању 

домаће и светске јавности са културном баштином Срба насталом на тим 

просторима у нераскидивој вези са православљем. Подршка ће бити пружена за два 

сајта, а извршиће се припреме за постављање још једног.  

    Пројекат 0003 - Помоћ свештеницима, монасима и верским 

службеницима у пограничним и економски неразвијеним подручјима и ради 

регулисања доприноса за пензијско – инвалидско осигурање  

  Програм  0403 - Помоћ црквама и верским заједницама  

  Опис: Материјални положај свештеника у Србији одређен је местом 

њихове службе. Парохије у градовима у којима је економска активност 
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интензивнија, као и богатијим селима, омогућавају свештеницима да вршењем 

верских обреда, приходима од духовних и културних активности, као и продајом 

свећа и добровољним прилозима верника, обезбеде породицама материјалну 

егзистенцију. Таквих парохија је релативно мало, будући да у Србији читаве 

епархије своју одговорну мисију врше у подручјима у којима свештеник тешко 

може да обезбеди средства за живот вршењем своје основне делатности. 

Захваљујући таквим околностима, у читавим подручјима која се налазе у 

пограничним и мање развијеним регионима, по правилу, има мање свештеника у 

односу на одређен број становника. 

 Србија има 15 епархија Српске православне цркве у којима службу 

обавља око 2000 свештеника. Архиепископија београдско-карловачка има 191 

свештеника; Банатска епархија 183; Бачка 123; Сремска 145; Браничевска 170, 

Шабачка 140; Ваљевска 120; Шумадијска 190; Нишка 180; Крушевачка 70, Жичка 

247; Тимочка 72; Врањска 56; Рашко-Призренска 45 и Милешевска 22. Од укупно 

14 епархија у Србији, четири су у изразито тешком материјалном положају, док у 

осталих 10 знатан број парохија не обезбеђује услове за нормалан живот 

свештеника. Према свим показатељима, најтеже је стање у Рашко-Призренској, 

Врањској, Милешевској, Тимочкој и деловима Нишке епархије за чије свештенике 

треба обезбедити одговарајући ниво редовних месечних дотација.  

 Услед несигурних и недовољних прихода, значајан број свештеника 

свих цркава и верских заједница не уплаћује редовно законом прописане доприносе 

за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање. Дуговања су велика и она су, 

између осталог, последица уништавања пензијских фондова цркава и верских 

заједница непосредно после рата. Краљевина Југославија имала је пензијско 

осигурање за све свештенике и верске службенике традиционалних конфесија. 

Социјалистичка Југославија је до 1988. године уплаћивала 75% од приписаних 

доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, да би тај проценат постепеним 

смањивањем 1995. године био сведен на 4%, а затим потпуно укинут и пребачен на 

цркве и верске заједнице, односно свештенике и верске службенике као носиоце 

осигурања. Услед неизмирених обавеза велики број свештеника није у стању да 

оствари право на пензију што ствара велика незадовољства и ту категорију наших 

грађана на известан начин доводи у системски неповољан положај.  

 Очекујући системско решење овог важног проблема, Министарство 

вера и дијаспоре ће наставити са уплатом доприноса за око 350 свештених лица 

цркава и верских заједница под једнаким условима, а у складу са бројем њихових 

припадника исказаним у последњем попису становника у Србији.  

  Прaвни основ:  

 Члан 19. Закона о министарствима  

 Члан 28. став 2. Закона о црквама и верским заједницама предвиђа да 

држава сарађује са црквама и верским заједницама ради унапређивања верске 

слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса. Ради унапређивања 

верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама, у обостраном 

интересу, држава може да материјално помаже цркве и верске заједнице.  

 Чланом 64а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање прописано је да доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и 
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доприносе за здравствено осигурање за свештенике и верске службенке може 

плаћати јединица локалне самоуправе, јединица територијалне аутономије или РС.  

   Циљ: Помоћ свештенству и монаштву за обављање духовне 

делатности у пограничним и економски неразвијеним подручјима; обезбеђивање 

материјалне и социјалне сигурности свештеника и верских службеника уплатама 

доприноса за обавезно пензијско-инвалидско и здравствено осигурање; 

унапређивање мисијске делатности и подстицање културних активности у оквиру 

цркава и верских заједница.  

      Излaзни резултaти:  

 Редовна помоћ свештеницима и верским службеницима цркава и 

верских заједница за плаћање доприноса за пензијско-инвалидско и здравствено 

осигурање. Редовна помоћ за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање 

уплаћиваће се за 350 свештеника и верских службеника свих цркава и верских 

заједница у Србији.  

 Редовна помоћ свештеницима који службују у економски 

неразвијеним регионима Републике за обезбеђење минималног дохотка. Број 

свештеника и верских службеника који прима помоћ по овом основу повећаће се за 

3% у односу на претходну годину.  

 Подржавање социјално-хуманитарних делатности цркава и верских 

заједница у парохијским домовима, манастирским конацима и другим верски 

објектима. Подржаће се рад три социјално-хуманитарне установе.  

 Материјална стимулација свештеницима да наставе службу у 

пограничним пределима и тако допринесу заустављању исељавања становништва 

из руралних подручја. Материјално ће се стимулисати ради останка на служби у 

неразвијеним крајевима 150 свештеника, верских службеника, монаха и монахиња.  

 

 

ГЛАВА 54.1. - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ  
 

 Буџетски фонд за за дијаспору и Србе у региону основан је на основу 

члана 34. Закона о дијаспори и Србима у региону, ради остваривања следећих 

циљева: 

 1) Употреба, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког 

писма, чувањем и неговањем српског културног, етничког, језичког и верског 

идентитета кроз:  

(1) подршку свим облицима образовно-васпитног рада у иностранству;  

(2) обезбеђивање уџбеника и другог дидактичког материјала;  

(3) обезбеђивање накнада за учење српског језика и ћириличког писма;  

 2) Спречавање асимилације неговањем блиских односа са матичном 

државом, јачањем свести о пореклу, очувањем и неговањем српског културног, 

етничког и верског идентитета кроз:  

(1) подршку пројектима који својим квалитетом доприносе јачању веза матичне 

државе и дијаспоре;  

(2) подршку најзначајнијим манифестацијама у области културно-уметничког 

аматеризма и манифестацијама изворног народног стваралаштва; 

 3) Унапређење информисања путем:  
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(1) електронских медија (телевизијски и радио преноси, и други аудио-визуелни 

материјал на српском језику и ћириличком писму; интернет-wеб портали, е-маил 

дискусија, електронска пошта, форуми и блогови), у складу са међународним 

правом;  

(2) организовања традиционалних конференција и манифестација; 

(3) дистрибуције публикација које садрже информације о националном идентитету, 

обележјима, друштвеним вредностима, култури, историји, економији, брендовима, 

важним акцијама и иницијативама које долазе из Републике Србије, и сл. 

 4) Развој узајамно корисних односа између стране државе у којој 

живе припадници дијаспоре и матичне државе кроз презентацију и промоцију 

културне баштине и културних активности и подизања угледа Републике Србије;  

 5) Развој економских односа дијаспоре и Срба у региону са матичном 

државом на темељима узајамности и солидарности.  

 Средства предвиђена за рад фонда обезбеђују се из буџета Републике 

Србије, донација и других извора. 

 Средства за дотације осталим непрофитним институцијама  

(економска класификација 481), у складу са чланом 34. Закона о дијаспори и 

Србима у региону, додељују се организацијама Срба у региону ( Савез Срба у 

Румунији, Самоуправа Срба у Мађарској, Српско народно вијеће Хрватске, 

Заједничко вијеће опћина Вуковар, „Просвјета“ из Загреба, „Морача – Розафа“ из 

Скадра, „Матица српска – друштво чланова у Црној Гори“, „ИН 4 С“ – Подгорица, 

Српски културни, информативни и просветни центар “Вук Караџић“ из Кућевишта, 

„СПОНА“ из Скопља, „Гусле“ из Мостара, Савез Српских друштва Словеније и 

други), ради остваривања следећих циљева: 

 Употреба, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког 

писма, чувањем и неговањем српског културног, етничког, језичког и верског 

идентитета.   

 Спречавање асимилације неговањем блиских односа са матичном 

државом, јачањем свести о пореклу, очувањем и неговањем српског културног, 

етничког и верског идентитета, кроз подршку пројектима који својим квалитетом 

доприносе јачању веза матичне државе и дијаспоре и подршку најзначајнијим 

манифестацијама у области културно-уметничког аматеризма и манифестацијама 

изворног народног стваралаштва. 

 Унапређење информисања путем електронских медија (телевизијски 

и радио преноси, и други аудио-визуелни материјал на српском језику и 

ћириличком писму; интернет-web портали, e-mail дискусија, електронска пошта, 

форуми и блогови), у складу са међународним правом, организовања 

традиционалних конференција и манифестација и дистрибуције публикација које 

садрже информације о националном идентитету, обележјима, друштвеним 

вредностима, култури, историји, економији, брендовима, важним акцијама и 

иницијативама које долазе из Републике Србије, и сл.  

 Развоја узајамно корисних односа између стране државе у којој живе 

припадници дијаспоре и матичне државе кроз презентацију и промоцију културне 

баштине и културних активности и подизања угледа Републике Србије кроз развој 

економских односа дијаспоре и Срба у региону са матичном државом на темељима 

узајамности и солидарности. 
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РАЗДЕО 55 - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ  

    

 Програм 0901 - Обезбеђење функционалног јединства између 

стратешких и стабилизационих робних резерви  

     Глaвни прогрaм 1509 - Осигурање стабилности тржишта  

   Циљеви:   

 Основни циљ Програма је да се у складу са Законом о робним 

резервама и програмским могућностима у 2012, 2013 и 2014. години обезбеди 

стабилизација тржишта и цена, заштита домаће примарне производње , унапређење 

извоза и реформисање робних резерви у складу са захтевима ЕУ.Остваривање 

залиха робних резерви на нивоу потреба до 90 дана, што је минимум потребан у 

сваком моменту, по препоруци ЕУ.  

 Да се обезбеде потребе становништва у ванредним околностима и у 

случају временских непогода. Спровести максималну рационализацију у трошењу 

буџетских средстава, уз стриктно спровођење одредби Закона о јавним набавкама. 

Ускладити прописе - правне акте са прописима ЕУ и СТО.  

  Опис: Предлогом Програма робних резерви за 2012. годину 

планирана је куповина и продаја робе која чини републичке робне резерве. 

Структура роба које се купују мора у свему одговарати прописаним условима 

квалитета (правилници, закон и др.) и стандардима за поједине робе. 

 Куповином роба врши се попуна, повећање и одржавање нивоа 

потребних залиха. Продају роба из робних резерви Дирекција ће вршити ради 

интервенција на тржишту, односно стварања услова за стабилност тржишта 

основним прехрамбеним, индустријским производима као и лековима. Планирано 

је спровођење политике давања позајмица на предлог или сагласност надлежног 

министарства и у складу Предлогом програма робних резерви Дирекције.  

  Прaвни основ: Закон о министарствима, Закон о робним резервама, 

Уредба о условима давања на зајам и коришћење роба из републичких робних 

резерви, Програм робних резерви за 2012.годину.  

  Излaзни резултaти: Остваривање потребног нивоа робних залиха -

пољоприведно прехрамбених, индустријских производа и лекова; Стабилизација 

производње, тржишта и цена, заштита домаће производње, унапређење извоза, као 

и обезбеђење потреба становништва РС у случају ванредних околности.   

 Програм 0902 - Довођење складишних капацитета РДРР на 

оптимални ниво  

    Глaвни прогрaм 1509 - Осигурање стабилности тржишта  

   Циљеви: Основни циљ Програма је довођење капацитета складишта 

нафте и нафтних деривата Републичке дирекције за робне резерве на оптимални 

ниво, односно повећање капацитета истих складишта ради уклапања у стандарде 

које поставља нафтна индустрија. 

 Повећањем складишних капацитета нафте и нафтних деривата 

стварају се услови за стабилност снабдевања у случају већих поремећаја на 

тржишту нафте и нафтних детивата.  

 Са повећањем складишних капацитета нафте и нафтних деривата 

омогућило би се брже достизање обавезих резерви у складу са Директивама ЕУ. 
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  Опис: Сврха програма је да обезбеди пројектовање, изградњу и 

санацију резервоара нафте и нафтних деривата и то: Израду пројектне 

документације за изградњу 4 резервоара од по 15.000м3 и пратеће инфраструктуре 

на инсталацији Смедерево, санацију резервоара П-27од 60.000м3 и пратеће 

инфраструктуре на инсталацији у Смедереву.  

  Прaвни основ: Закон о робним резервама, Предлог Програма робних 

резерви за 2012. годину.  

    Излaзни резултaти: Санација 2 резервоара са пратећом 

инфраструктуром у Смедереву. Предлогом програма робних резерви за 2012 

годину предвиђена је санација резервоара у Смедереву П-27 ОД 60.000м3 и пратеће 

инфраструктуре, као и израда пројектне документације за 4 резервоара од по 

15.000м3 у Смедереву.  

 

 

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 

 

Основне макроекономске претпоставке за израду буџета Републике  

за 2012. годину 

 

Буџет Републике Србије за 2012. годину заснива се на: 

 

 оцени економских кретања у 2011. години; 

 ревидираним проценама основних макроекономских индикатора међународног 

окружења; 

 пројекцији макроекономских индикатора за 2012. годину; 

 планираној економској политици за 2012. годину. 

 

Текућа економска кретања и изгледи за 2011. годину  

 

Након убрзања раста у првом кварталу 2011. године, у наредним 

кварталима је забележено успоравање привредног раста Србије као последица 

успоравања привредног раста и спољнотрговинске активности у региону и 

земљама ЕУ и финансијских проблема у зони евра. Успоравање привредног раста у 

земљама које су најзначајнији спољнотрговински партнери Србије и, по том 

основу, смањење прилива страног капитала, као и раст цене нафте, раст каматних 

стопа у свету  и појачавање инфлаторних притисака представљаће главне ризике за 

српску привреду и у 2012. години. Ти ризици умањују економске изгледе Србије у 

погледу привредног раста, запослености и макроекономске стабилности.  Главне 

тенденције макроекономских кретања у периоду јануар-септембар 2011. године су: 

успоравање реалног раста БДП и физичког обима индустријске производње, 

наставак смањења реалног промета у трговини на мало, успоравање раста извоза и 

увоза робе, успоравање међугодишње инфлације и успоравање пада запослености. 

После пада у прва два квартала, у односу на упоредиве периоде 2010. године, у 

трећем кварталу је забележен раст просечних реалних зарада. Успорен је и 

међугодишњи раст кредитне активности банака. 
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Табела 1. Основни економски индикатори у периоду јануар-септембар 2011. 

године 

 

  I-IX 2011 

I-IX 2010 

  Стопе, % 

Бруто домаћи производ, реални раст 3,0
1
 

Индустријска производња, физички обим 2,5 

Прерађивачка индустрија 0,7 

Реални промет у трговини на мало -16,9 

Туризам, ноћења 6,9 

Вредност грађевинских радова, сталне цене 8,5
1
 

Потрошачке цене, крај периода 6,8
2
 

Потрошачке цене, просек периода 11,9
2
 

Извоз робе изражен у еврима 19,0 

Увоз робе изражен у еврима 13,6 

Просечна нето зарада, укупно, реални раст -0,9 

 

 

 Јануар-септембар 

  Милиони ЕУР 

Салдо робне размене -4.174,1 

Салдо текућег рачуна, без донација -2.187,5 

Нето прилив страних директних инвестиција 1.227,2 

Приходи од приватизације друштвених предузећа 13,1 

Девизне резерве НБС, крај периода 11.358,2 

Девизна штедња становништва, крај периода 7.547,1 
1
 Податак се односи на прво полугодиште 2011. године. 

2
 Податак се односи на октобар 2011. године. 

 Извор: РЗС, НБС 

 

 Након опоравка привредне активности у првом кварталу 2011. 

године, када је међугодишњи раст БДП износио 3,7%, у другом кварталу је 

успорена привредна активност и остварен међугодишњи раст БДП од 2,4%. 

Највећи допринос стопи раста БДВ делатности у првом кварталу имали су сектор 

прерађивачке индустрије, сектор саобраћаја и складиштења и сектор информисања 

и комуникација. У другом кварталу расту БДВ су највише допринели сектор 

информисања и комуникација и сектор грађевинарства. 

 У периоду јануар-септембар 2011. године међугодишњи раст 

физичког обима индустријске производње износио је 2,5%, а прерађивачке 

индустрије 0,7%. Реални промет у трговини на мало је смањен за 16,9%, док је 

туристички промет, мерен бројем ноћења туриста, повећан за 6,9% у поређењу са 
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упоредивим периодом 2010. године. У првом полугодишту 2011. године забележен 

је опоравак грађевинске активности, мерене вредношћу изведених радова, од 8,5%. 

Спољнотрговинску размену у периоду јануар-септембар 2011. године 

обележава међугодишње успоравање раста извоза и увоза. Извоз је у том периоду 

вредео око 6,3 млрд евра, а увоз око 10,5 млрд евра, што је за 19% и 13,6%, 

респективно, више него у истом периоду 2010. године. Робни дефицит је на крају 

септембра износио око 4,2 млрд евра и био је за 6,4% већи него у истом периоду 

2010. године. Покривеност робног увоза робним извозом износила је 60,1%. У 

периоду јануар-септембар 2011. године дефицит текућег рачуна је повећан за 209,4 

мил. евра због повећања дефицита на рачуну робе, и износио је 2,2 млрд евра. 

Дефицит текућег рачуна је финансиран из портфолио инвестиција у износу од 1,6 

млрд. евра и из страних директних инвестиција, које су износиле 1,2 млрд евра. 

 Укупна инфлација, мерена потрошачким ценама, у првих десет 

месеци 2011. године износила је 11,9% и највећим делом је резултат раста цена 

прехрамбених производа и регулисаних цена (струја, дуван и телефонске услуге). 

Након прва четири месеца убрзаног раста инфлације, од маја је забележен силазни 

тренд захваљујући предузетим мерама монетарне политике, паду цена хране и 

успоравању раста регулисаних цена. 

 Укупна просечна нето зарада у првих девет месеци 2011. године 

забележила је међугодишњи реални пад од 0,9%, док је просечна нето зарада у 

јавном сектору забележила међугодишње реално смањење за 3%. Просечан број 

запослених лица у истом периоду је смањен за 3,1%. Број активно незапослених 

лица је повећан у првих девет месеци за 3,0% на међугодишњем нивоу. Анкетна 

стопа незапослености повећана је са 20% у октобру 2010. године на 22,9% у априлу 

2011. године. 

 У првих девет месеци 2011. године динар је у просеку номинално 

депрецирао за 0,1%, а реално апрецирао за 9,3%. Јачању динара допринела је, пре 

свега повећана понуда девиза по основу издавања државних евро обвезница, 

смањење премије ризика и побољшање кредитног рејтинга земље (ББ), као и 

измене регулативе о обавезној резерви банака. и поред интервенција НБС на 

међубанкарском девизном тржишту. На крају септембра 2011. године девизна 

штедња становништва износила је 7,5 млрд евра, а девизне резерве НБС износиле 

су 11,4 млрд евра. 

 Кредитну активност банака карактерише смањење међугодишње 

реалне стопе раста са 15% у јануару на 10,9% у септембру 2011. године. Реална 

стопа раста кредита становништву у овом периоду смањена је за 2,7 процентних 

поена и крајем септембра је износила 6,8%, док је реална стопа раста кредита 

привреди смањена за 5,1 пп. и крајем септембра износила 13,3%. Кредитна 

активност је финансирана претежно из домаћих извора. 

 Имајући у виду тенденције у текућим привредним кретањима за 

2011. годину  процењује се реални раст БДП од 2%, стопа инфлације од 7,7%, раст 

извоза и увоза робе од 14,9% и 11,2%, респективно, уз дефицит текућег рачуна са 

донацијама од 7,5% БДП. 
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Табела 2. Процена основних макроекономских индикатора за 2011. годину, % 

БДП, реални раст 2,0 

БДП, млрд динара (текуће цене) 3.358,8 

Извоз робе, изражен у еврима 14,9 

Увоз робе, изражен у еврима 11,2 

Дефицит текућег рачуна, са донацијама, % БДП 7,5 

Инфлација, крај периода 7,7 

Просечне нето зараде, реални раст -0,5 

Продуктивност рада 5,0 

  Извор: МФИН 

 

Пројекција макроекономских индикатора  

 

Према новим проценама ММФ у 2012. години доћи ће до усправања 

глобалне привреде. У септембарском економском прегледу за 2012. годину ММФ 

је ревидирао наниже реални раст БДП у ЕУ на 1,4%, у еврозони на 1,1%, у 

земљама централне и источне Европе на 4,3%. ММФ је проценио нижу стопу 

раста европских привреда у односу на друге водеће светске економије и указао на 

проблеме на периферији ЕУ где се бележи низак раст, фискална неравнотежа и 

финансијски притисци, што све може да угрози друге земље. 

Табела 3. Међународно окружење – макроекономски показатељи 

  2011 2012 

Реални раст бруто домаћег производа¹, %   

Свет укупно 4,0 4,0 

Европска унија 1,7 1,4 

САД 1,5 1,8 

Земље у развоју 6,4 6,1 

Раст светске трговине,% 7,5 5,8 

Стопа незапослености, %   

Еврозона 9,9 9,9 

САД 9,1 9,0 

Потрошачке цене, годишње промене, %  

Развијене економије 2,6 1,4 

Земље у развоју 7,5 5,9 

Раст цена нафте, у доларима, годишње, промене, 

% 
30,6 -3,1 

¹ Светски БДП рачунат по паритету куповне моћи  

Извор: ММФ, Светски економски преглед, септембар 2011. године. 

 

 На основу међународних привредних кретања, пре свега у земљама 

које су најзначајнији спољнотрговински партнери Србије и процене основних 

макроекономских индикатора од стране међународних финансијских институција, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/pdf/0109.pdf
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а имајући у виду планиранe економске политике, пројектовани су основни 

макроекономски агрегати и индикатори за Републику Србију у 2012. години. 

Табела 4. Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије, % 

  ПРОЈЕКЦИЈА 2012 

БДП, млрд динара (текуће цене) 3.550,8 

БДП, реални раст  1,5 

Инфлација, просек периода 4,1 

Извоз робе, изражен у еврима 10,2 

Увоз робе, изражен у еврима 5,5 

Спољнотрговински салдо роба и услуга, у еврима, % БДП -14,9 

Биланс текућег рачуна, са донацијама, % БДП -8,4 

Просечне нето зараде, реални раст 1,2 

Раст продуктивности рада 0,9 

Извор: МФИН 

 Успоравање раста БДП земаља еврозоне као и ризик преливања 

дужничке кризе на земље западног Балкана неповољно ће утицати на опоравак 

привредне и спољнотрговинске активности Србије. Процењује се реални раст БДП 

у 2012. години од 1,5% и стопа инфлације од 3,5%, раст извоза и увоза робе од 

10,2% и 5,5%, респективно, уз  благи раст дефицит текућег рачуна од 8,4% БДП. 

Највећи допринос расту обезбедиће нето извоз, док ће домаћа тражња бити вођена 

благим растом инвестиција. 

Остваривање пројектованих макроекономских индикатора за 2012. 

годину захтева чврсту координацију фискалне и монетарне политике. Фискална 

политика биће усмерена на смањење текуће јавне потрошње и фискалног дефицита 

; промену структуре јавне потрошње у правцу смањивања текуће потрошње и 

повећања јавних инвестиција и јачање финансијске дисциплине. 

 Монетарна политика биће усмерена на постизање циљане стопе 

инфлације, при чему ће се као основни инструмент користити каматна стопа која се 

примењује у спровођењу двонедељних репо операција и чија висина ће зависити од 

економских кретања и пројекције инфлације. НБС ће спроводити режим 

руковођено пливајућег девизног курса, уз интервенције на девизном тржишту у 

случају већих осцилација курса динара и угрожености финансијске и ценовне 

стабилности. 

 Остваривању макроекономске пројекције за 2012. годину значајно ће 

допринети закључени аранжман из предострожности са ММФ као гаранција 

кредибилне економске политике и позитиван сигнал за стране инвеститоре. 

 За макроекономску стабилност и стварање услова привредни раст 

неопходно је спровођење преосталих структурних реформи, посебно реформе 

пензијског система, здравства, образовања и јавних предузећа. Од посебног значаја 

је довршетак приватизације друштвених предузећа, унапређење регулаторног 

оквира, као и унапређење пословног и инвестиционог амбијента и наставак 

изградње и модернизације инфраструктуре као општег услова развоја земље.  

 Макроекономске политике и структурне реформе које ће се 

спровести у 2012. и у наредним годинама обезбедиће услове за прелазак на нови 
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модел привредног раста који ће у већој мери бити заснован на јачању понуде и 

извоза, повећању инвестиција и побољшању конкурентности привреде. 

 

Образложење прихода и примања буџета 
 

  Приходи и примања буџета за 2012. годину утврђена су у следећим 

износима: 

Табела 1. Приходи и примања буџета Републике Србије 

  Eкономскa 

класификацијa 

Износ у 

динарима 

УКУПНА ПРИМАЊА   750.100.000.000 

1. Порески приходи 71 678.200.000.000 

 1.1. Порез на доходак грађана 7111 42.300.000.000 

 1.2. Порез на добит предузећа 7112 39.400.000.000 

 1.3. Порез на додату вредност 7141 362.800.000.000 

      - Порез на додату вредност у земљи   111.800.000.000 

      - Порез на додату вредност из увоза   248.300.000.000 

      - Порез на промет производа из претходних 

година   2.700.000.000 

 1.4. Акцизе 717 191.000.000.000 

     - Акцизе на деривате нафте   93.100.000.000 

     - Акцизе на дуванске прерађевине   84.000.000.000 

     - Остале акцизе   13.900.000.000 

1.5. Царине 715 34.000.000.000 

1.6. Остали порески приходи   8.700.000.000 

2. Непорески приходи   71.900.000.000 

      - Таксе 742 16.100.000.000 

      - Новчане казне 743 2.400.000.000 

      - Приходи од продаје добара и услуга 742 3.700.000.000 

      - Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8 49.700.000.000 

           од тога Дивиденде буџета Републике 745123 16.000.000.000 

3. Донације   0 

 

 Планирана примања буџета Републике Србије у 2012. години, у 

односу на процењене приходе у 2011. години, номинално су већа за 6%. 

  Пројекција примања буџета у 2012. години сачињена је на бази: 

- остварених примања буџета Републике Србије у периоду јануар - 

новембар 2011. године и процене остварења до краја 2011. године; 
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-  пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2012. 

години: БДП и његових компоненти, инфлације, девизног курса, кретања 

спољнотрговинске размене, запослености и висине зарада; 

- постојећих мера пореске политике, као и процењених ефеката на 

приходе буџета по основу наставка примене Прелазног трговинског 

споразума са ЕУ; 

- нове законске регулативе у области финансирања локалне 

самоуправе.  

 Примања буџета Републике Србије за 2012. годину планирана су у 

износу од 750.100,0 милиона динара, од чега порески приходи износе 678.200,0 

мил. динара или 90,4%, док непорески приходи и примања износе 71.900,0 мил. 

динара или 9,6% укупних примања буџета Републике Србије. Порески приходи су 

планирани на нивоу 2,9%, а непорески 7% више у односу на 2011. годину.  

Табела 2: Приходи и примања буџета у млрд дин 

Приходи буџета 

Приходи у  

2011. 

години 

Приходи у 

2012. 

години 

Индекс ном. 

раста/пада 

2012/2011 

Структура 

2011. година, 

у % 

Структура 

2012. година, 

у % 

Укупно 707,3 750,1 106,0 100,0 100,0 

 Порески приходи 657,8 678,2 103,1 93,0 90,4 

  Порез на доходак 

грађана 
71,1 42,3 59,5 10,1 5,6 

  Порез на добит 

предузећа 
35,1 39,4 112,3 5,0 5,3 

  Порез на додату 

вредност 
341,4 362,8 106,3 48,3 48,4 

  Акцизе 161,6 191,0 118,2 22,8 25,5 

  Царине 39,8 34,0 85,5 5,6 4,5 

  Остали порески 

приходи 
8,9 8,7 97,8 1,3 1,2 

 Непорески приходи 49,5 71,9 145,3 7,0 9,6 

 Донације 0,0 0,0   0,0 0,0 

 

  Приход по основу ПДВ пројектован је у висини од 362,8 млрд динара 

што представља раст од 6,3%, као и раст учешћа у структури укупних прихода на 

48,3%. ПДВ се састоји из две компоненте, увозне и домаће. ПДВ из увоза роба и 

услуга пројектован је у висини од 248,3 млрд динара што чини око 68,4% укупног 

ПДВ, а висина је директно узрокована кретањем увоза роба и услуга и девизног 

курса. Пројектовани увозни ПДВ виши је за 9% у односу на износ пројектован у 

2011. години. ПДВ у земљи, заједно са порезом на промет, пројектован је на 114,5 

млрд динара, што чини око 31,6% укупног ПДВ. Бруто наплата домаћег ПДВ расте 
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по стопи од 5,9% и у складу је са пројектованим растом потрошње у следећој 

години. То је нешто више од пројектоване просечне инфлације у 2012. години и 

последица је умереног реалног раста примања становништва. Номинални раст 

повраћаја од 9,3% у односу на 2011. годину, утиче на кретање нето домаћег ПДВ и 

највећим делом резултат је кретања извоза. 

 У структури прихода, други по величини су приходи од акциза, који 

су пројектовани у износу од 191,0 млрд динара, што представља повећање од 18,2% 

у односу на пројектовани износ у 2011. години, док учешће овог пореског облика 

расте 22,8% на 25,5%. Половина овог раста ипак резултат је предвиђеног укидања 

прерасподеле укупно наплаћених акциза на нафтне деривате између буџета 

Републике и ЈП “Путеви Србије“.  

 Укупне пројектоване акцизе на деривате нафте сада су планиране као 

приход буџета Републике, док се средства за одржавање путева од регионалног и 

националног значаја преносе ЈП „Путеви Србије“, у висини од 10% процењених 

прихода од акциза на деривате нафте. Приходи од акциза на деривате нафте 

предвиђени су у износу од 93,1 млрд динара, у складу са очекиваном потрошњом и 

редовним усклађивањем висине акциза, и сада чине 48,7% укупних прихода од 

акциза. Осим редовног годишњег усклађивања висине акциза стопом потрошачких 

нису предвиђене промене динарских износа акциза на нафтне деривате. 

 Једина измена номиналних износа акциза предвиђена је код акциза на 

дуванске прерађевине где ће, у складу са предложеним изменама Закона акцизама 

доћи до промена у систему обрачуна код ове категорије акцизних производа. Ове 

измене, уз очекивани даљи умерени пад потрошње цигарета, довешће до повећања 

прихода по основу ових акциза за 11 млрд динара у односу на 2011. годину, што 

укупно даје 84 млрд динара, односно око 43,9% свих прихода од акциза. Приходи 

од осталих акциза пројектовани су имајући у виду структуру и обим потрошње и 

кретања тржишних цена, превасходно кафе, пива и осталих алкохолних пића. 

Пројекција прихода од царина је у директној вези са обимом и структуром 

увоза. С обзиром да се наставља примена Прелазног трговинског споразума, 

укупни приходи од царина планирани су у износу од 34 млрд динара, што 

представља пад од 14,5% у односу на процењене приходе у 2011. години. Учешће 

прихода од царина као пореског облика у укупним буџетским приходима услед 

тога опада са 5,6% на 4,5%. 

  Планирани приходи од пореза на доходак грађана износе 42,3 млрд 

динара, односно 5,6% укупних прихода буџета, при чему приход од пореза на 

зараде износи 24,8 млрд. динара. Смањење ових прихода узроковано је ступањем 

на снагу измена Закона о финансирању локалне самоуправе. Изменама овог закона 

дошло је до прерасподеле прихода по основу пореза на зараде између републичког 

буџета и буџета локалних самоуправа. До сада је приход по основу овог пореза 

дељен у односу 60:40 у корист буџета Републике, а од 1. октобра 2011. тај однос је 

80:20 у корист локалних самоуправа. Процењени ефекат прерасподеле, само по 

основу овог закона, у 2012. години износи 44,6 млрд динара, односно за толико ће 

бити нижи приход републичког буџета, а виши приход буџета локалних 

самоуправа. Овај ефекат у мањој мери компензован је кретањем осталих облика 

пореза на доходак.  
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 Приход од пореза на добит планиран је у износу од 39,4 млрд динара, 

што чини 5,3% укупних прихода.  Највећи пад догодио се 2009. године уз 

задржавање негативног тренда и у 2010. години. Након тога дошло је до опоравка а 

у 2012. години очекује се стабилизација учешћа и повећање номиналног износа 

прихода у складу са кретањем БДП, као мером укупне економске активности.   

 Остали порески приходи чине 1,2% укупних буџетских прихода у 

2011. години, а пројектовани су на нивоу од 8,9 млрд динара, што је незнатно мање 

него у односу на 2011. годину. Разлог за овај пад лежи искључиво у томе што је у 

јануару 2011. године забележена последња уплата укинутог пореза на употребу 

мобилних телефона. Остали порески облици пројектовани су у складу са њиховим 

уобичајеним међугодишњим кретањима. 

 Планирани непорески приходи износе 71,9 млрд динара, што чини 

9,6% укупних прихода буџета Републике Србије. Значајно повећање висине 

непореских прихода последица је виших прихода по основу дивиденди и преноса 

добити јавних предузећа и то за 6 млрд у односу на 2011. годину а предвиђена је и 

уплата дела добити ЈП „Електропривреда Србије“. Остатак повећања чине приходи 

од преузетих потраживања из стечајне масе, у износу од 14 млрд динара. Редовни 

непорески приходи у виду такси, казни и остали пројектовани су тако да се одржи 

њихов реални ниво. 
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IV. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

 Разматрање и доношење Закона по хитном поступку предлаже се у 

складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине. У случају да се овај закон 

не донесе, проузроковале би се штетне последице на рад државних органа  и 

организација за обавезно социјално осигурање. 

 У случају да се овај закон не донесе, проузроковале би се штетне 

последице на рад државних органа и организација за обавезно социјално 

осигурање. 

 Објективне околности и догађања која су се десила у току буџетске 

процедуре за припрему Закона, проузроковале су пролонгирање рокова из 

буџетског календара у погледу усвајања предлога буџета, посебно имајући у виду 

договоре између Владе и мисије Међународног монетарног фонда поводом stand-by 

аранжман из предострожности. 

 Стога, доношење овог закона и предлога одлука по хитном поступку 

потребно је ради неопходних материјалних и других услова за финансирање рада 

државних органа и организација на целој територији  Републике Србије. 
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V. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА 

 

 Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику РС“. Нарочито оправдани разлози за раније 

ступање на снагу овог закона, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, 

састоје се у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање 

државних органа и организација. Стога је ради обезбеђења финансирања 

остваривања права и дужности Републике утврђених Уставом и законом, потребно 

да се омогући несметано извршавање расхода, с обзиром да фискална година 

почиње од 1. јануара 2012. године. У случају да се Закон донесе 31. децембра 2011. 

године, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода 

Републике, а тиме и извршавање функција и надлежности Републике. Посебно би 

било угрожено финансирање пензија, социјалних давања и обезбеђивање средстава 

за исплату плата у јавним службама и државним органима, тј. од 1. јануара 2012. 

године, када и почиње буџетска година према Закону о буџетском систему. 

 


