
ЗАКОН 

о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину 

"Службени гласник РС", број 95 од 28. децембра 2019. 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Овим законом утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета 

Републике Србије за 2015. годину, његово извршење, обим задуживања за 

потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката, као и коришћење 

средстава из додатних прихода и примања. 

Члан 2. 

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине буџета 

Републике Србије за 2015. годину износе укупно 1.008.006.344.635 динара, 

од чега остварење прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 

директних буџетских корисника износи 948.056.732.635 динара, док 

расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета Републике 

Србије за 2015. годину износе укупно 1.046.027.356.800 динара, од чега 

извршење расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине директних 

буџетских корисника износи 986.077.744.800 динара. 

Према програмској методологији приходи и примања по основу продаје 

нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2015. годину износе 

укупно 1.008.006.344.635 динара, од чега остварење прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника износи 

948.056.732.635 динара, док расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине буџета Републике Србије за 2015. годину износе укупно 

1.104.956.665.318 динара, од чега извршење расхода и издатака за набавку 

нефинансијске имовине директних буџетских корисника износи 

1.045.007.053.318 динара. 

Разлика у укупним расходима и издацима за набавку нефинансијске 

имовине у износу од 58.929.308.518 динара, према програмској 

методологији односи се на преузимање обавеза у јавни дуг и то: обавезе по 

основу пољопривредних субвенција у износу од 10.124.041.499 динара, 

обавезе по основу ванредног усклађивања војних пензија у износу од 

10.000.000.000 динара и преузимање обавеза ЈП „Србијагас“ према 

привредном друштву Нафтна индустрија Србије а.д. у износу од 

23.379.767.019 динара. Ове обавезе се према програмској методологији 

укључују на обрачунској основи у укупном износу у моменту преузимања, 

без обзира на динамику плаћања. 

Поред преузетих обавеза у укупне расходе и издатке за набавку 

нефинансијске имовине укључују се и издаци за набавку нефинансијске 



имовине који су финансирани из међународних кредита у износу од 

15.425.500.000 динара. 

Извршење буџета Републике Србије за 2015. годину састojи се од: 

у динарима 

А. РАЧУН 

ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА, 

РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

П Л А Н 
Остварење/ 

извршење 

Остварење 

према 

програмској 

методологији 

Укупни приходи и 

примања 

остварена по 

основу продаје 

нефинансијске 

имовине 

924.382.608.000 
1.008.006.344.63

5 

1.008.006.344.63

5 

од тога: приходи и 

примања 

остварени по 

основу продаје 

нефинансијке 

имовине 

директних 

буџетских 

корисника 

  948.056.732.635 948.056.732.635 

од тога: 

трансфери између 

буџетских 

корисника на 

различитом нивоу 

власти, приходи 

од продаје добара 

и услуга и 

донације 

индиректних 

буџетских 

корисника 

  59.949.612.000 59.949.612.000 

Укупни расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине 

1.082.988.184.00

0 

1.046.027.356.80

0 

1.104.956.665.31

8 



од тога: расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине 

директних 

буџетских 

корисника 

  986.077.744.800 
1.045.007.053.31

8 

од тога: расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине 

индиректних 

буџетских 

корисника 

  59.949.612.000 59.949.612.000 

Буџетски 

суфицит/дефиц

ит 

–

158.605.576.00

0 

–

38.021.012.165 

–

96.950.320.683 

Издаци за отплату 

главнице 

(у циљу 

спровођења 

јавних политика) 

30.685.076.000 30.107.313.369 30.107.313.369 

Издаци за набавку 

финансијске 

имовине 

(у циљу 

спровођења 

јавних политика) 

2.058.422.000 2.250.401.508 2.250.401.508 

Укупан 

фискални 

суфицит/дефиц

ит 

–

191.349.074.00

0 

–

70.378.727.042 

–

129.308.035.56

0 

Б. РАЧУН 

ФИНАНСИРАЊА 
      

Примања од 

задуживања и 

продаје 

финансијске 

имовине 

710.208.817.000 531.039.740.494 559.680.240.494 

Издаци за отплату 515.226.410.000 488.603.311.234 501.818.311.234 



главнице и 

набавку 

финансијске 

имовине 

Нето 

финансирање 
191.349.074.000 70.378.727.042 85.804.227.042 

Промена стања на 

рачуну 

(позитивна – 

повећање 

готoвинских 

средстава 

негативна – 

смањење 

готовинских 

средстава) 

3.633.333.000 
  

–27.942.297.782 
–27.942.297.782 

Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 

исказани су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и 

издатака: 

у динарима 

ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
П Л А Н Остварење 

УКУПНИ 

ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

  924.382.608.000 1.008.006.344.635 

од тога: 

приходи и 

примања 

директних 

буџетских 

корисника 

    948.056.732.635 

од тога: 

трансфери 

између 

буџетских 

корисника на 

различитом 

нивоу власти, 

приходи од 

    59.949.612.000 



продаје добара 

и услуга и 

донације 

индиректних 

буџетских 

корисника 

1. Порески 

приходи 
71 764.200.000.000 797.169.219.523 

1.1. Порез на 

доходак 

грађана 

7111 43.900.000.000 44.825.170.844 

1.2. Порез на 

добит правних 

лица 

7112 66.500.000.000 56.960.679.300 

1.3. Порез на 

додату 

вредност 

7141 399.400.000.000 416.056.211.191 

– Порез на 

додату 

вредност у 

земљи 

  104.700.000.000 97.286.570.271 

– Порез на 

додату 

вредност из 

увоза 

  292.100.000.000 315.923.617.235 

– Порез на 

промет 

производа из 

претходних 

година 

  2.600.000.000 2.846.023.685 

1.4. Акцизе 717 215.700.000.000 235.780.700.398 

– Акцизе на 

деривате нафте 
  122.400.000.000 127.370.957.262 

– Акцизе на 

дуванске 

прерађевине 

  79.500.000.000 90.268.643.681 

– Остале 

акцизе 
  13.800.000.000 18.141.099.455 



1.5. Царине 715 29.200.000.000 33.320.877.858 

1.6. Остали 

порески 

приходи 

7145 9.500.000.000 10.225.579.932 

2. Непорески 

приходи 
  154.260.200.000 203.360.818.746 

Редовни 

непорески 

приходи 

  74.600.000.000 75.983.238.781 

– Приходи од 

имовине 
741 15.500.000.000 14.966.359.709 

– Таксе 742 14.300.000.000 14.700.489.425 

– Новчане 

казне 
743 5.300.000.000 6.210.250.708 

– Приходи од 

продаје добара 

и услуга 

742 22.400.000.000 22.737.542.686 

– Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине 

8 3.600.000.000 3.783.730.038 

– Остали 

редовни 

непорески 

приходи 

714,745 13.500.000.000 13.584.866.215 

Ванредни 

непорески 

приходи 

  48.900.000.000 69.419.491.533 

– Добит јавних 

агенција 
741 1.600.000.000 1.433.792.680 

– Део добити 

јавних 

предузећа и 

дивиденде 

буџета 

745 15.300.000.000 23.477.696.769 

– Остали 

ванредни 
745 6.300.000.000 21.735.651.932 



приходи 

– Приход од 

смањења 

зарада у јавном 

сектору 

745 25.700.000.000 22.772.350.152 

Непорески 

приходи 

индиректних 

корисника 

  30.760.200.000 57.958.088.432 

– Трансфери 

између 

буџетских 

корисника на 

различитом 

нивоу власти 

733 16.949.531.000 31.397.793.432 

- Приходи од 

продаје добара 

и услуга 

742 13.810.669.000 26.560.295.000 

3. Донације 731, 732, 744 5.922.408.000 7.476.306.366 

од тога: 

донације 

директних 

буџетских 

корисника 

    5.464.154.366 

од тога: 

донације 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.012.152.000 

Извршени расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних 

средстава исказани су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, 

расхода и издатака: 

у динарима 

ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
П Л А Н Извршење 

УКУПНИ 

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

  1.115.731.682.000 1.078.385.071.677 



од тога: 

расходи и 

издаци 

директних 

буџетских 

корисника 

    1.018.435.459.677 

од тога: 

расходи и 

издаци 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    59.949.612.000 

1. Текући 

расходи 
4 1.033.836.852.000 1.006.018.810.649 

од тога: текући 

расходи 

директних 

буџетских 

корисника 

    950.384.337.649 

од тога: текући 

расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    55.634.473.000 

1.1. Расходи за 

запослене 
41 241.212.323.000 252.293.602.965 

од тога: 

расходи за 

запослене 

директних 

буџетских 

корисника 

    229.107.971.965 

од тога: 

расходи за 

запослене 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    23.185.631.000 

Плате 

запослених 
411 179.557.308.000 190.351.817.660 



од тога: плате 

запослених 

директних 

буџетских 

корисника 

    174.956.010.660 

од тога: плате 

запослених 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    15.395.807.000 

Доприноси на 

терет 

послодавца 

412 36.156.991.000 37.959.675.240 

од тога: 

доприноси на 

терет 

послодавца 

директних 

буџетских 

корисника 

    35.168.580.240 

од тога: 

доприноси на 

терет 

послодавца 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.791.095.000 

Остали расходи 

за запослене 
413 до 417 25.498.024.000 23.982.110.065 

од тога: остали 

расходи за 

запослене 

директних 

буџетских 

корисника 

    18.983.381.065 

од тога: остали 

расходи за 

запослене 

индиректних 

буџетских 

    4.998.729.000 



корисника 

1.2. Расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

42 92.054.394.000 98.161.449.906 

од тога: 

расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

директних 

буџетских 

корисника 

    69.056.115.906 

од тога: 

расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    29.105.334.000 

1.3. Расходи по 

основу отплате 

камата 

44 131.062.456.000 125.761.904.333 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата 

директних 

буџетских 

корисника 

    125.758.516.333 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    3.388.000 

Расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

441 66.328.198.000 63.044.589.871 

од тога:     63.044.278.871 



расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

директних 

буџетских 

корисника 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    311.000 

Расходи по 

основу отплате 

камата на 

стране кредите 

442 54.810.071.000 54.489.556.135 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

стране кредите 

директних 

буџетских 

корисника 

    54.489.556.135 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

стране кредите 

индиректних 

буџетских 

корисника 

     0 

Отплата камата 

по основу 

активираних 

гаранција 

443 8.922.827.000 7.402.909.049 

од тога: 

отплата камата 
    7.402.909.049 



по основу 

активираних 

гаранција 

директних 

буџетских 

корисника 

од тога: 

отплата камата 

по основу 

активираних 

гаранција 

индиректних 

буџетских 

корисника 

     0 

Пратећи 

трошкови 

задуживања 

444 1.001.360.000 824.849.278 

од тога: 

пратећи 

трошкови 

задуживања 

директних 

буџетских 

корисника 

    821.772.278 

од тога: 

пратећи 

трошкови 

задуживања 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    3.077.000 

1.4. Субвенције 45 80.550.555.000 76.867.434.450 

од тога: 

субвенције 

директних 

буџетских 

корисника 

    76.867.434.450 

од тога: 

субвенције 

индиректних 

буџетских 

     0 



корисника 

Субвенције у 

привреди 
  13.672.000.000 10.976.661.729 

Субвенције у 

пољопривреди 
  28.063.951.000 26.166.936.657 

Субвенције за 

железницу 
  11.795.000.000 11.794.999.000 

Субвенције за 

путеве 
  6.945.000.000 7.560.499.998 

Субвенције у 

области 

туризма 

  998.000.000 1.129.959.791 

Субвенције за 

културу 
  8.893.750.000 9.003.983.758 

Остале 

субвенције 
  10.182.854.000 10.234.393.517 

1.5. Дотације 

међународним 

организацијама 

462 2.565.680.000 2.583.019.393 

од тога: 

дотације 

међународним 

организацијама 

директних 

буџетских 

корисника 

    2.582.720.393 

од тога: 

дотације 

међународним 

организацијама 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    299.000 

1.6. Трансфери 

осталим 

нивоима власти 

463 67.695.455.000 69.215.820.742 

од тога: 

трансфери 
    69.058.368.742 



осталим 

нивоима власти 

директних 

буџетских 

корисника 

од тога: 

трансфери 

осталим 

нивоима власти 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    157.452.000 

Трансфери 

општинама и 

градовима 

  33.307.366.000 34.539.566.000 

Трансфери за 

запослене у 

образовању на 

територији АПВ 

  25.341.371.000 26.262.524.247 

Остали 

трансфери 
  9.046.718.000 8.413.730.495 

1.7. Трансфери 

организацијама 

обавезног 

социјалног 

осигурања 

464 274.833.082.000 244.614.298.426 

Републички 

фонд за 

пензијско и 

инвалидско 

осигурање 

  220.300.000.000 211.256.009.834 

Национална 

служба за 

запошљавање 

  16.200.000.000 9.095.001.485 

Републички 

фонд за 

здравствено 

осигурање 

  32.953.081.000 20.833.028.332 

Фонд за 

социјално 
  468.252.000 453.346.234 



осигурање 

војних 

осигураника 

Остали 

трансфери 
  4.911.749.000 2.976.912.541 

1.8. Остале 

дотације и 

трансфери 

465 2.857.280.000 2.094.211.281 

од тога: остале 

дотације и 

трансфери 

директних 

буџетских 

корисника 

    2.094.211.281 

од тога: остале 

дотације и 

трансфери 

индиректних 

буџетских 

корисника 

     0 

1.9. Социјална 

заштита из 

буџета 

472 126.188.450.000 117.632.055.447 

од тога: 

социјална 

заштита из 

буџета 

директних 

буџетских 

корисника 

    115.017.756.447 

од тога: 

социјална 

заштита из 

буџета 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.614.299.000 

Дечја заштита   50.224.000.000 49.494.865.721 

Борачко - 

инвалидска 
  15.150.000.000 13.923.631.726 



заштита 

Социјална 

заштита 
  31.507.036.000 30.665.954.703 

Транзициони 

фонд 
  16.000.000.000 10.961.926.739 

Ученички 

стандард 
  2.542.733.000 2.213.762.384 

Студентски 

стандард 
  4.031.980.000 3.714.168.049 

Фонд за младе 

таленте 
  766.641.000 759.184.250 

Спортске 

стипендије 
  1.130.000.000 1.250.009.261 

Избегла и 

расељена лица 
  806.396.000 717.493.782 

Остала 

социјална 

заштита из 

буџета 

  4.029.664.000 3.931.058.832 

1.10. Остали 

текући расходи 
48 и 49 14.817.177.000 16.795.013.706 

од тога: остали 

текући расходи 

директних 

буџетских 

корисника 

    16.226.943.706 

од тога: остали 

текући расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    568.070.000 

Средства 

резерви 
499 1.177.487.000 0 

Остали текући 

расходи 
48 13.639.690.000 16.795.013.706 

од тога: остали 

текући расходи 
    16.226.943.706 



директних 

буџетских 

корисника 

од тога: остали 

текући расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    568.070.000 

2. Капитални 

издаци 
5 49.151.332.000 40.008.546.151 

од тога: 

капитални 

издаци 

директних 

буџетских 

корисника 

    35.693.407.151 

од тога: 

капитални 

издаци 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    4.315.139.000 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину 

51 до 54 46.857.947.000 37.593.764.255 

од тога: издаци 

за 

нефинансијску 

имовину 

директних 

буџетских 

корисника 

    33.278.625.255 

од тога: издаци 

за 

нефинансијску 

имовину 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    4.315.139.000 

Нефинансијска 551 2.293.385.000 2.414.781.896 



имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

Националног 

инвестиционог 

плана 

од тога: 

нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

Националног 

инвестиционог 

плана 

директних 

буџетских 

корисника 

    2.414.781.896 

од тога: 

нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

Националног 

инвестиционог 

плана 

индиректних 

буџетских 

корисника 

     0 

3. Издаци за 

отплату 

главнице (у 

циљу 

спровођења 

јавних 

политика) 

61 30.685.076.000 30.107.313.369 

од тога: 

Отплата 

главнице по 

аранцијама 

613 27.436.876.000 26.822.971.254 



Отплата 

гаранција по 

комерцијалним 

трансакцијама 

615 3.248.200.000 3.284.342.115 

4. Издаци за 

набавку 

финансијске 

имовине (у 

циљу 

спровођења 

јавних 

политика) 

62 2.058.422.000 2.250.401.508,00 

од тога: издаци 

за набавку 

финансијске 

имовине 

директних 

буџетских 

корисника 

    2.250.401.508 

од тога: издаци 

за набавку 

финансијске 

имовине 

индиректних 

буџетских 

корисника 

     0 

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

у динарима 

Б. РАЧУН 

ФИНАНСИРАЊА 

Eкономскa 

класификацијa 
П Л А Н 

Oстварење/ 

извршење 

Нето финансирање   191.349.074.000 70.378.727.042 

Примања од 

задуживања и 

примања од 

продаје домаће 

финансијске 

имовине 

9 710.208.817.000 531.039.740.494 

Примања од 

задуживања 
91 709.328.817.000 529.579.564.605 



Примања од 

емитовања 

државних хартија 

од вредности на 

домаћем 

финансијском 

тржишту 

(државни записи и 

обвезнице 

емитоване на 

домаћем 

финансијском 

тржишту у домаћој 

и страној валути – 

продајна вредност) 

9111 450.000.000.000 503.210.479.426 

Примања од 

емитовања 

државних хартија 

од вредности на 

међународном 

финансијском 

тржишту 

(еврообвезнице – 

државне хартије од 

вредности 

емитоване на 

међународном 

финансијском 

тржишту у домаћој 

и страној валути – 

продајна вредност) 

9121 180.000.000.000 0  

Примања од 

домаћег и 

иностраног 

задуживања 

(примљени зајмови 

од домаћих и 

међународних 

(комерцијалних и 

мултилатералних) 

финансијских 

институција и 

иностраних влада) 

9112–9119 

9122–9129 
79.328.817.000 26.369.085.179 



Примања од 

продаје домаће 

финансијске 

имовине 

92 880.000.000 1.460.175.889 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске 

имовине 

6 515.226.410.000 488.603.311.234 

Издаци за отплату 

кредита 
61 509.631.357.000 484.410.313.814 

Отплата главнице 

домаћим 

кредиторима 

611 450.533.836.000 431.860.293.425 

Отплата главнице 

страним 

кредиторима 

612 42.612.531.000 42.869.593.728 

Отплата главнице 

по гаранцијама 

(део) 

613 16.484.990.000 9.680.426.661 

Издаци за набавку 

финансијске 

имовине 

62 5.595.053.000 4.192.997.420 

од тога: 

обезбеђење 

финансијске 

стабилности 

621 4.320.000.000 4.191.823.835 

набавка стране 

финансијске 

имовине 

622 1.177.398.000 0 

остала набавка 

финансијске 

имовине 

621 97.655.000 1.173.585 

Промена стања на 

рачуну 

(позитивна – 

повећање 

готовинских 

средстава 

  

  

  

3.633.333.000 

  

  

-27.942.297.782 



негативна – 

смањење 

готовинских 

средстава) 

Члан 3. 

Средства за финансирање буџетског дефицита (38.021.012.165 динара), 

отплату главнице у циљу спровођења јавних политика (30.107.313.369 

динара), набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика 

(2.250.401.508 динара) и издатке за набавку финансијске имовине и отплату 

главнице по основу дугова домаћим и страним кредиторима 

(488.603.311.234 динара) за директне и индиректне обавезе Републике 

Србије, у укупном износу од 558.982.038.276 динара, обезбеђена су из 

кредита домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних 

институција и иностраних влада, кроз емитовање државних хартија од 

вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском 

тржишту у домаћој и страној валути) и примања од продаје финансијске 

имовине, у укупном износу од 531.039.740.494 динара, па је остварена 

негативна промена стања на рачуну (смањење готовинских средстава) у 

износу од 27.942.297.782 динара. 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 4. 

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга 

извршени су у укупном износу од 1.566.988.382.911 динара, финансирани 

су из свих извора финансирања и исказани су по корисницима и програмима 

у колони 12. 

Укупни расходи и издаци на основу консолидованих извештаја директних 

буџетских корисника за индиректне кориснике из додатних прихода и 

примања извршени су у укупном износу од 59.949.612.000 динара и 

исказани су по корисницима и програмима у колони 11. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 


