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ИЗВЕШТАЈ  

ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Београд, Кнеза Милоша 20 

 

1. Извештај о ревизији  делова Годишњег финансијског извештаја 

 

Извршили смо ревизију делова Годишњег финансијског извештаја Министарства 

финансија за 2014. годину, која се односи на функцију 90 – Социјална заштита 

некласификована на другом месту који приказују финансијске информације о расходима  за 

дотације организацијама обавезног социјалног осиграња, функцију 110 – Извршни и 

законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови који приказују 

финансијске информације о расходима за субвенције јавним финансијским институцијама и 

издацима за набавку домаће финансијске имовине; функцију 160 – Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту који приказују финансијске информације о расходима  за 

дотације невладиним организацијама и функцију 180 – Трансакције општег карактера између 

различитих нивоа власти који приказују финансијске информације о расходима  за трансфере 

осталим нивоима власти, у складу са Уставом Републике Србије
1
, Законом о Државној 

ревизорској институцији
2
 и Законом о буџетском систему

3
, а у оквиру ревизије Завршног 

рачуна буџета Републике Србије за 2014. годину. 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје  

 

Руководство Министарства финансија је одговорно за припрему и презентовање 

Годишњег финансијског извештаја у складу са Законом о буџетском систему
4
, Уредбом о 

буџетском рачуноводству
5
, Правилником о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација 

обавезног социјалног осигурања
6
 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем
7
.  

Ова одговорност подразумева осмишљавање, успостављање и одржавање интерних 

контрола које су релевантне за припрему и презентовање финансијских извештаја које не 

садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настала услед преваре/ криминалне 

радње или грешке. 

  

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о деловима 

Годишњег финансијског извештаја Министарства финансија за 2014. годину. Ревизију смо 

спровели у складу са Законом о Државној ревизорској институцији
8
, Пословником Државне 

                                                 
1 „Службени гласник РС“, бр. 98/06 
2 „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10 
3 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13 и 142/14 
4 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13 
5 „Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06 
6 „Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08 - испр. 
7 „Службени гласник РС“, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 – испр. и 106/13 
8 „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10 
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ревизорске институције
9
 и Међународним стандардима врховних ревизорских институција. 

Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких принципа и да планирамо и спроводимо 

ревизију са циљем да стекнемо разумно уверавање о томе да финансисјки извештаји не 

садрже матерјално значајна погрешна исказивања.   

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и обелодањивањима датих у финансијском извештају. Избор поступака је заснован 

на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика од материјално значајних 

погрешних исказивања у финансијском извештају, насталом услед преваре/криминалне 

радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су 

релевантне за припрему и презентацију финансијског извештаја, у циљу осмишљавања 

ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефективности интерне контроле. Ревизија такође укључује оцену адекватности 

примењених рачуноводствених политика и процена које је користило руководство, као и  

оцену опште презентације Годишњег финансијског извештаја. 

Сматрамо да су  ревизијски докази које смо прикупили  довољни и одговарајући да 

пруже основ за наше мишљење 

 

 Мишљење о финансијским извештајима 

 По нашем мишљењу, делови Годишњег финансијског извештаја Министарства 

финансија за 2014. годину, припремљени су по свим материјално значајним питањима у 

складу са применљивим оквиром финансијског извештавања у Републици Србији.  

 

2. Извештај о ревизији правилности пословања  

 

 Извршили смо ревизију правилности пословања Министарства финансија за 2014. 

годину, која обухвата ревизију активности, финансијских трансакција и информација, које су 

укључене у делове Годишњег финансијског извештаја за 2014. годину. 

  

 Одговорност руководства  

 

Поред одговорности за припрему и презентовање финансијског извештаја, као што је 

наведено изнад, руководство је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске 

трансакције и информације, исказане у финансијском извештају, буду усклађене са 

прописима који их уређују.  

 

Одговорност ревизора 

 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијском извештају, као што је 

наведено изнад, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли су активности, 

финансијске трансакције и информације исказане у финансијском извештају, по свим 

материјално значајним питањима, у складу са прописима који их уређују. Ова одговорност 

подразумева спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа да би се 

утврдило да ли су расходи и издаци у складу са намером законодавца. Ови поступци 

укључују и процену ризика материјално значајне неусклађености са прописима.  

                                                 
9 „Службени гласник РС“, бр.  9/09 
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Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили и одговарајући да пруже основ 

за наше мишљење. 

 

Мишљење о правилности пословања 

 

По нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације приказане у 

деловима Годишњег финансијског извештаја Министарства финансија за 2014. годину, по 

свим материјално значајним питањима су у складу са прописима који их уређују. 

 

  

 

Генерални државни ревизор 

 

Радослав Сретеновић 

 

Државна ревизорска институција 

Макензијева 41 

11000 Београд 

 

Београд,  

Децембар 2015.године   
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1. Кључни налази у ревизији правилности пословања 

 

  У наведеним параграфима из Прилога II Напомене уз ревизорски извештај утврђени 

су кључни налази: 

1. Министарство финансија је извршавало расходе са економске класификације 

453000 – Субвенције јавним финансијским институцијама, без успостављене процедуре које 

уређују пословне процесе, задатке, одговорности и активности организационих јединица, 

што није у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за 

успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору
10

 и чланом 81. Закона о буџетском систему
11

.  

 

2. Министарство финансија није вршило привремену обуставу преноса трансферних 

средстава за 30 јединица локалне самоуправе, за које је утврдило да средства за исплату 

плата не планирају и не извршавају на начин прописан законом, односно које су планирале 

расходе за плате више за 389.152 хиљаде динара од прописаног и није вршило обуставе 

преноса трансферних средстава наведеним јединицама за непоступање у вези са Регистром 

запослених, што није у складу са чланом 37. ст. 1. и 2. Закона о буџету Републике Србије за 

2014. годину
12

 и чланом 93а Закона о буџетском систему
13

. (Параграф 7.2) 

 

3. Министарство финансија је закључило анексе уговора, са Симпом а.д. Врање и са 

ЈП „Србијагас“ Нови Сад у 2014. години, након истека рока у основним уговорима, као и 

након доношења Закључка Владе од 30.12.2014. године којима је одобрено продужење рока, 

чиме Министарство и даље не поступа у складу са препоруком датом у Извештају о ревизији 

саставних делова годишњих финансијских извештаја и правилности пословања 

Министарства финансија и привреде за период 01.01.-29.08.2013. године и Министарства 

финансија за период од  30.08.-31.12.2013. године којом је је препоручено да анексе уговора 

којима се продужава рок за враћање краткорочних кредита закључује, пре истека рока 

уговореног основним уговором, односно у складу са закључцима Владе. (Параграф 7.5) 

 

2. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања 

 

За прву тачку налаза одговорним лицима Министарства финансија препоручујемо да: 

 

1. Донесе акт којим ће утврдити процедуру у вези са извршавањем расхода са 

економске класификације 453000 - Субвенције јавним финансијским институцијама.  

 

За трећу тачку налаза одговорним лицима Министарства финансија препоручујемо да: 

 

2. Анексе уговора којима се продужава рок за враћање краткорочних кредита 

закључује, пре истека рока уговореног основним уговором, односно у складу са Закључцима 

Владе, а у складу са препоруком датом у Извештају о ревизији саставних делова годишњих 

финансисјких извештаја и правилности пословања Министарства финансија и привреде за 

период 01.01.-29.08.2013. године и Министарства финансија за период од  30.08.-31.12.2013. 

године, број: 400-243/2014-03/254  од 24. децембра 2014. године. 

                                                 
10 „Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13   
11 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
12 „Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14 
13 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   



Кључни налази и препоруке уз Извештај о ревизији делова Годишњег финансијског извештаја и правилности пословања 

Министарства  финансија за 2014. годину 

 

8 

 

3. Предузете мере и активности у поступку ревизије: 

 

 У  2015. години Министарство финансија је сачинило анализу исплаћеног износа 

средстава на име плата за 30 јединица локалне самоуправе које су у 2014. години средства за 

ове намене планирале у износу већем од дозвољеног. Анализом је утврдило да 19 јединица 

локалне самоуправе није исплатом плата прекорачило наведено ограничење, док је за 11 

јединица локалне самоуправе утврдило да је исплаћено више од планираних средстава за 

исплату плата у укупном износу од 90.844 хиљада динара. У вези са наведеном анализом 

Министарство је  доставило табеларни приказ општина у којем су наведени разлози 

прекорачења а који се односе на усклађивање коефицијента у складу са стеченим звањем у 

предшколским установама, корекције коефицијента запослених у складу са Уредбом о 

коефицијентима, повећање капацитета, смене власти и пријем нових постављених и 

именованих лица итд... (Параграф 7.2) 

 

 

 

 На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији Министарство 

финансија је дужно да поднесе Институцији писани извештај о отклањању откривених 

неправилности у року од 45 дана , почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОГ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ 

О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ЗА 2014. 

ГОДИНУ. 
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1. Основни подаци о субјекту ревизије 

 

Субјект ревизије је Министарство финансија, Улица Кнеза Милоша број 20, матични 

број 17862146 и порески идентификациони број 108213413. Одговорно лице Министарства 

финансија је министар. 

   

2. Делокруг, организација и одговорна лица субјекта ревизије 

 
2.1 Делокруг субјекта ревизије 

  

 Делокруг субјекта ревизије утврђен је чланом 4. Закона о министарствима
14

 у  

периоду од 01.01.2014. године до 25.04.2014. године и  чланом 3. Закона о министарствима 
15

 

у периоду од  26.04.2014. године до 31.12.2014. године и односи се на следеће послове: на 

републички буџет, основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање 

финансирања обавезног социјалног осигурања, политику јавних расхода, јавни дуг и 

финансијску имовину Републике Србије, финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна 

плата и зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и 

јединица локалне самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања,  

надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања, приватизацију и 

санацију банка и других финансијских организација и друге послове утврђене законом. 

 

2.2  Организација субјекта ревизије 

 

 Организација Министарства финансија уређена је Правилником о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија 08 Број: 112-01-3/91-

2013 од 21. октобра 2013,  на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број: 110-

9115/2013 од 25.10.2013. године. 

 Министарство финансија, послове из свог делокруга обавља преко основних 

унутрашњих јединица (10 сектора),  посебних унутрашњих јединица (Кабинет министра и 

Секретаријат), ужих унутрашњих јединица (одељење, одсек и група) и унутрашњих јединица 

изван сектора, секертаријата и кабинета Министра (Одељење за буџетску инспекцију, 

Одељење за контролу државне помоћи, Одсек за јавност рада, Група за систем јавних 

набавки, Група за интерну ревизију и Одсек за сузбијање неправилности и превара у 

поступању са средствима Европске уније).  

 

2.3   Одговорна лица субјекта ревизије 

 

 Одговорност функционера директног корисника буџетских средстава утврђена је 

чланом 71. став 1. и  2. Закона о буџетском систему
16

, који предвиђа да је функционер 

директног корисника буџетских средстава одговоран за преузимање обавеза, њихову 

верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим 

руководи и издавање налога за исплату средстава који припадају буџету и одговоран је за 

закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. Ставом 3. 

истог члана прописано је да фунцкионер директног корисника буџетских средстава може 

пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном кориснику 

                                                 
14 „Службени гласник РС“, бр. 72/12, 76/2013 и 34/2014- одлука УС 
15 „Службени гласник РС“, бр. 44/2014 
16 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14 
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буџетских средстава. 

 Подела одговорности између наредбодавца и рачунополагача прописана је чланом 72. 

Закона о буџетском систему
17

. 

Министарством руководи министар, који представља министарство, доноси прописе и 

решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из 

делокруга министарства и одговоран је Влади и Народној скупштини за рад министарства. 

За тачност података приказаних у финансијским извештајима одговоран је министар 

финансија изабран Одлуком о избору чланова Владе од 02.09.2013. године
18

, Одлуком о 

избору чланова Владе од 27.04.2014. године
19

, Одлуком Владе 01 број: 119-00-36/2014-01 од 

15.07. 2014. године
20

 којом је дато овлашћење о вршењу дужности министра финансија од 

15. јула 2014. године и Одлуком о избору чланова Владе од 04.08.2014. године
21

. 

 

3. Област: Финансијско управљање и контрола 

 

Прописи којима је регулисана област:  Закон о буџетском систему
22

 (чл.80 и 81), 

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
23

. 

 

 Ревизорска запажања 

Министарство je у вези са финансијским управљањем и контролом донео акта:  

1. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Министарству финансија 08 Број: 112-01-3/91-2013 од 21. октобра 2013. године;  

2. Правилник о финансијском пословању Министарства финансија 18 Број: 110-

00-375/2014 од 12.09.2014. године; 

3. Решење 08 број: 011-00-00360/2014 од 01.04.2014. године којим су утврђују 

листе пословних процеса, мапе пословних процеса и дијаграме тока активности 

организационих јединица за економске класификације 463, 464, 621 и 481, 

4. Решења бр. 119-01-00173-1/2013-08 од 30.06.2014. године и  119-01-

00610/2014-08 од 26.12.2014. године о именовању руководиоца одговорних за финансијско 

управљање и контролу, 

5. Решења бр.119-01-00174-1/2013-08 од 30.06.2014. године и  119-01-00611/2014-

08 од 26.12.2014. године о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског 

управљања и контроле; 

6. Решење бр. 119-01-299/2011-01 од 26.12.2011. године и 119-01-00053/2013-03 

од 31.01.2013. године о образовању Радне групе за израду плана интегритета који је 

припремила План инегритета усвојен Решењем број: 119-01-139/2013-03 од 19.03.2013. 

година  и којим је именовано лице одговорно за спровођење плана интегритета. 

 

 Примена наведених аката тестирана је у оквиру економских класификација 453000 - 

Субвенције јавним финансијским институцијама, 463000 – Трансфери осталим нивоима 

власти, 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 481000 - 

                                                 
17 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14 
18 „Службени гласник РС“, бр. 77/13 
19 „Службени гласник РС“, бр. 45/14 
20 „Службени гласник РС“, бр. 73/14 
21 „Службени гласник РС“, бр. 82/14 
22 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13 
23 „Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13 
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Дотације невладиним организацијама и 621000 - Набавка домаће финансијске имовине кроз 

тестирање контрола следећих процеса: 

                 - евидентирање исплаћених расхода и издатака; 

                 - проток документације и начин њене обраде; 

                 - процедуре за извршење и евидентирање буџетских расхода и издатака 

                 - формирање пословне документације (преузимање обавеза, плаћања, докази о 

извршеним издацима);  

Министарство финансија је сачинило Годишњи извештај о систему финансијског 

управљања и контроле за 2014. годину. 

За извршавање расхода за субвенције јавним финансијским институцијама нису 

успостављене процедуре пословних процеса,  активности  и организационих јединица у вези 

са извршавањем ових расхода.  

 

Закључак: 

Министарство финансија је извршавало расходе са економске класификације 453000 – 

Субвенције јавним финансијским институцијама, без успостављене процедуре које уређују 

пословне процесе, задатке, одговорности и активности организационих јединица, што није у 

складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору
24

 и чланом 81. Законa о буџетском систему
25

.  

 

Препорука 

Препоручује се Министарству финансија да донесе акт којим ће утврдити процедуру 

у вези са извршавањем расхода са економске класификације 453000 - Субвенције јавним 

финансијским институцијама.  

 

4. Област: Интерна ревизија 

 
Прописи којима је регулисана област: Закон о буџетском систему

26
, Правилник о 

заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за 

поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
27

. 

 

Ревизорска запажања 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Министарству финансија 08 Број:112-01-3/91-2013 од 21.октобра 2013. године, 

систематизована  је Група за интерну ревизију, као унутрашња организациона јединица 

изван сектора, секертаријата и кабинета Министра, у којој раде два извршиоца од укупно 

систематизованих три извршилаца. 

   У Годишњем извештају о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 

2014. годину наведено је да је Група за интерну ревизију на основу обављених ревизија 

(Управа за јавни дуг, Управа за дуван и Сектор за уговарање и финансирање послова са ЕУ) 

дала укупно 18 препорука од којих је 10 препорука спроведено, једна препорука је 

делимично спроведена и 7 препорука није спроведено.  

 

                                                 
24 „Службени гласник РС“, бр.  99/11 и 106/13   
25 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
26 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13 
27 „Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13 
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5. Област: Рачуноводствени систем 

  
Прописи којима је регулисана област: Закон о буџетском систему

28 и Уредба о 

буџетском рачуноводству
29

.  

 

  Ревизорска запажања 

  Министарство финансија је донело Правилник о финансијском пословању 

Министарства финансија 18 број: 110-00-375/2014 од 12.09.2014. године, којим је уредио 

организацију рачуноводственог система, интерне рачуноводствене контролне поступке, лица 

која су одговорна за законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и 

другом догађају, кретање рачуноводствених исправа, као и рокове за њихово достављање и 

попис имовине и обавеза у Министарству финансија. 

Финансијски послови обављају се у Секретаријату Министарства у оквиру уже 

унутрашње јединице – Одељење за финансијске послове.  

 

6. Област: Финансијски извештаји  

 

Прописи којима је регулисана област: Закон о буџетском систему
30

, Правилник о 

начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
31

.  

 

 Ревизорска запажања  

Министарство финансија  је у складу са Правилником о начину припреме, састављања 

и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава 

организација обавезног социјалног осигурања, сачинило финансијске извештаје за 2014. 

годину на прописаним обрасцима:  

1) Биланс стања - Образац 1;  

2) Извештај о извршењу буџета - Образац 5   

 

У поступку ревизије извршен је увид у расходе у оквиру групе економске 

класификације 453000 - Субвенције јавним финансијским институцијама, 463000 – 

Трансфери осталим нивоима власти, 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања, 481000 - Дотације невладиним организацијама  и  621000 - Набавка домаће 

финансијске имовине кроз тестирање у складу са  критеријумима које је Државна ревизорска 

институција усвојила и идентификованим ризицимма.  

 

7. Област: Текући расходи и издаци 

 

 Прописи којима је регулисана област: Закон о буџету Републике Србије за 2014. 

годину
32

, Закон о буџетском систему
33

, Закон о финансирању локалне самоуправе
34

, Закон о 

пензијском и инвалидском осигурању
35

, Законом о финансирању политичких активности
36

, 

                                                 
28„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
29„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06   
30„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
31„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08 
32„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12 
32„Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14 
33„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
34„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12 

    35„Службени гласник  РС“, бр.  34/03, ...  и 108/13 
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Закон о привредним друштвима
37

, Закон о потврђивању споразума о зајму (пројекат подршке 

Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и 

развој
38

,Уредбa о подстицању запошљавања
39

 и други прописи и интерни акти. 

 

Ревизорска запажања  

У поступку ревизије делова годишњег финансијског извештаја Министарства 

финансија, за функцију 90 – Социјална заштита некласификована на другом месту, функцију 

110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, 

функцију 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и функцију 180 

– Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти, извршен је увид у следеће 

расходе и издатке: 
у хиљадама динара 

Функција 
Број 

конта 
Опис 

ЗОБ за 2014. 

годину 

Укупно 

извршено 

110 
453 Субвенције јавним финансијским институцијма 432.212 410.212 

453191 Текуће субвенције осталим јавним финансијским институцијама   410.212 

180 

463 Трансфери осталим нивоима власти 33.318.066 34.323.066 

463121 Текућитрансфери за АП Војводина   7.704.254 

463131 Текући трансфери нивоу градова   7.902.476 

463141 Текући трансфери нивоу општина   18.716.336 

90 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања  240.550.321 236.614.625 

464111 Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање   7.521.197 

464121 Текуће дотације Републичком фонду за ПИО за осигуранике запослене   206.933.428 

464131 
Текуће дотације Републичком фонду за ПИО за осигуранике 
пољопривреднике 

  16.200.000 

464151 Текуће дотације Националној служби за запошљавање   5.960.000 

160 
481 Дотације невладиним организацијама 1.941.428 1.915.481 

481942 Дотације политичким странкама   1.915.481 

110 

621 Набавка домаће финансијске имовине 40.370.646 41.841.333 

621391 Кредити осталим домаћим јавним финансијским институцијама   13.212.648 

621411 Кредити домаћим пословним банкама   9.667.473 

621511 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама   9.000.000 

621811 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима   450.000 

621911 
Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и 

институцијама 
  4.800.000 

621941 Учешће капитала у домаћом пословним банкама   4.711.212 

Укупно: 316.612.673 315.104.717 

 

 
                 

7.1. Субвенције јавним финансијским институцијама  (група 453000) 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
40

 у оквиру раздела 16 

Министарство финансија, за функцију 110 – извршни законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови опредељена су средства на економској класификацији 

453000 – Субвенције јавним финансијским институцијама, у укупном износу од 432.212 

хиљада динара, од чега је износ од 410.212 хиљада динара намењен за покриће разлике 

између преузетог и коначног обрачуна вредности имовине и обавеза Привредне банке 

Београд, а износ од  22.000 хиљада динара за Развојну банку Војводине у складу са Законом 

о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског 

система Републике Србије
41

. 

                                                                                                                                                                  
36„Службени гласник РС“, бр. 43/11, 
37„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 и 83/14 – др.закон 
38„Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, бр. 10/14 
39„Службени гласник РС“, бр. 32/11 и 34/11 
40„Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14 
41„Службени гласник РС“, бр. 102/12   
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У Извештају о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2014. године за функцију 

110, исказани су расходи по основу Субвенција јавним финансијским институцијама у 

укупном износу од 410.212 хиљада динара. 

 

1. Текуће субвенције осталим јавним финансијским институцијама (конто  

453191) 

 

Министарство је у 2014. години на име текућих субвенција осталим јавним 

финансијским институцијама извршило средства у укупном износу од 410.212 хиљада 

динара.  

Расходи за текуће субвенције осталим јавним финансијским институцијама у износу 

од 410.212 хиљада динара се односе на надокнаду средстава Агенцији за осигурање депозита 

(у даљем тексту: Агенција) за исплату финансијске подршке Банци „Поштанска 

штедионица“ као преузимаоца дела имовине (права) и дела обавеза Привредне банке 

Београд. 

Законом о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања 

стабилности финансијског система Републике Србије
42

 у члану 11. прописано је да ће 

Република Србија, уколико се за то укаже потреба, Агенцији за осигурање депозита 

надокнадити средства у вези са финансијском подршком банци преузимаоцу.  

Закључком Владе 05 број 422-9135/2013-001 од 25.10.2013. године усвојен је Нацрт 

уговора између Републике Србије и Агенције за осигурање депозита.  

Према Уговору 05 број 422-9135/2013-2 од 25.10.2013. године који је у реализацији 

наведеног закључка Владе закључен између Републике Србије и Агенције за осигурање 

депозита, Република Србија је у обавези да Агенцији  на власнички рачун пренесе средства у 

износу од 11.156.790 хиљада динара путем дугорочних државних обвезница (рок доспећа 2 

године) без обавезе Агенције да ова средства врати. Пренета средства искористиће се за 

давање бесповратне финансијске помоћи Банци Поштанска штедионица ради преузимања 

дела имовине (права) и дела обавеза Привредне Банке Београд. Анексом Уговора између 

Банке Поштанска штедионица и Привредне Банке Београд, о преузимању дела имовине 

(права) и дела обавеза, верификоваће се коначани обрачун вредности дела имовине (права) и 

дела обавеза, с тим да уколико анексом буде утврђена негативна разлика између вредности 

преузетих обавеза са једне стране, и вредности преузете имовине (права), са друге стране, 

уговорне стране ће у складу Закључком Владе Србије, потписати Анекс овог уговора ради 

обезбеђења недостајућих средстава бесповратне финансијске подршке. 

Закључком Владе 05 број 422-15461/2014 од 07.12.2014. године утврђен је Коначни 

списак имовине и обавеза, који су предмет преузимања и истим су усвојени: Нацрт анекса 1 

Уговора о преузимању дела имовине (права) и дела обавеза Привредне Банке Београд  који 

се закључује између Банке Поштанска штедионица као банке преузимаоца и Привредне 

Банке Београд као банке преносиоца и Агенције; Нацрт анекса 1 Уговора о давању 

бесповратне финансијске подршке између Агенције и Банке Поштанска штедионица и Нацрт 

анекса бр. 1 Уговора између Агенције и Републике Србије од 25.10.2013. године.  

У складу са овим закључком, Република Србија је са Агенцијом закључила Анекс бр.1  

05 број 422-15461/2014/2 од 17.12.2014. године, којим се Агенцији обезбеђују додатна 

средства у износу од 410.212 хиљада динара која су јој пренета на основу Решења 18 број: 

401-00-3901-1/2014 од 23.12.2014. године. 

 

                                                 
42„Службени гласник РС“, бр. 102/12   
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Закључак: 

Расходи на име субвенција јавним финансијским институцијама извршени су у складу 

са Закључком Владе 05 број 422-15461/2014 од 07.12.2014. године и Анексом бр.1  05 број 

422-15461/2014/2 од 17.12.2014. године Уговора 05 број 422-9135/2013-2 од 25.10.2013. 

године.  

 

7.2. Трансфери осталим нивоима власти  (конто 463000) 

 

 Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину у оквиру раздела 16 

Министарство финансија, за функцију 180 – трансакције општег карактера између раличитих 

нивоа власти опредељена су средства на економској класификацији 463000 – Трансфери 

осталим нивоима власти у износу од 33.318.066 хиљада динара, од чега је део средстава ове 

апропријације у износу од 33.288.066 хиљада динара намењен за ненаменски трансфер 

општинама и градовима на основу Закона о финансирању локалне самоуправе
43

 а део 

средстава у износу од 20.000 хиљада динара намењен је за накнаду чланова општинских 

комисија за враћање земљишта. На основу решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве и промене апропријације у оквиру економске класификације 463000 – Трансфери 

осталим нивоима власти одобрена је апропријација у износу од 34.323.066 хиљада динара. 

У Извештају о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2014. године за функцију 

180, исказани су расходи по основу текућих трансфера осталим нивоима власти у укупном 

износу од 34.323.066 хиљада динара. 

 

7.2.1. Текући трансфери осталим нивоима власти (конто 463100)  

 

Министарство финансија је у 2014. години на име текућих трансфера осталим 

нивоима власти извршило пренос у укупном износу од 34.323.066 хиљада динара. 

Законом о буџету Републике Србије за 2014. године
44

, у члану 37.  став 1. прописано је 

да јединице локалне власти у 2014. години могу планирати укупна средства потребна за 

исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти, тако да 

масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2013. години, 

увећаних за 2%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 39. Закона о 

буџету Републике Србије за 2013. годину
45

, увећаног за 2%. У истом члану у ставу 2. 

прописано је да уколико јединице локалне власти не планирају у својим одлукама о буџету 

за 2014. годину и не извршавају укупна средства за исплату плата на начин утврђен у ставу 

1. овог члана, министар надлежан за послове финансија обуставиће привремено пренос 

трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на 

зараде и пореза на добит предузећа, док се висина средстава за плате не усклади са 

ограничењем из става 1. овог члана. Износ укупног ненаменског трансфера јединица локалне 

самоуправе ближе је регулисан одредбама члана 37. Закона о финансирању локалне 

самоуправе
46

.  

У складу са чланом чланом 93а Закона о буџетском систему
47

. уведен  је Регистар кога 

води Министарство надлежно за послове финансија – Управа за трезор, у електронском 

облику. Истим чланом прописано је: да Регистар садржи податке о запосленим, изабраним, 

постављеним и ангажованим лицима директних и индиректних корисника буџетских 

                                                 
43„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12 
44„Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14 
45„Службени гласник РС", бр. 114/12 и 59/13  
46„Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/2011, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн. и 125/2014 – усклађ. дин.  
47„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
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средстава Републике Србије, односно локалне власти (став 1 тачка 1.); да се збирни подаци 

из Регистра објављују на интернет страници Министарства (став 3); да  су субјекти из става 

1. овог члана дужни да Управи за трезор на прописаним обрасцима достављају податке из 

става 2. овог члана који се уносе у Регистар (став 4.); да у случају да субјекти из става 1. овог 

члана којима се средства обезбеђују у буџету Републике Србије или у буџету локалне власти 

не изврше обавезе из става 4. овог члана у прописаном року или не доставе тачне податке, 

министар ће решењем привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета 

Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних 

лица јединици локалне власти, док не изврше обавезе по одредабама овог члана (став 7. 

тачка 3.).  

У поступку ревизије извршен је увид у извештаје из 2013. и 2014. године „Преглед 

броја запослених и ангажованих лица и података о износу исплаћеном за њихове плате, 

додатке и накнаде у органима локалне самоуправе за кориснике обухваћене Законом о 

одређивању максималног броја запослених у локалној самоуправи“. Анализом наведених 

прегледа уочено је да постоје значајна одступања приказаних података, што указује на ризик 

достављања нетачних података од стране јединица локалних самоуправа. 

У вези са непоступањем у складу са чланом 37. Закона о буџету Републике Србије за 

2014. године
48

, Министарство је доставило објашњење број: 401-00-01451/2015-03 од 

29.05.2015. године, у којем је навело: „да је упозорило одређене јединице локалне 

самоуправе да је планирана маса за плате, односно планиран број запослених, већи од 

законом дозвољеног; да би се обуставом трансфера поједине јединице локалне власти довеле 

у неповољан економски положај, односно немогућност редовног нормалног функционисања, 

због чега није обуставио привремено пренос трансферних средстава из буџета Републике 

Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и порезе на добит предузећа“. У 

наведеном допису није дато објашњење за непоступање у складу са чланом 93а Закона о 

буџетском систему
49

. 

Министарство је 20.11.2014. године, актом број: 401-00-3316/2014 -03 од 12.11.2014. 

године, упутило опомене јединицама локалне власти за које је утврдило да нису поступиле 

сагласно члану 37. став 2. Закона о буџету о буџету Републике Србије за 2014. годину.  

У табели која следи даје се преглед јединица локалне власти којима су упућене 

опомене:  
у хиљадама динара 

Рд.бр. Јединице локалне власти Планиран износ за плате Дозвољен износ Прекорачење 

1 Панчево 940.536 895.907 44.629 

2 Прокупље  534.130 533.963 167 

3 Мајданпек 138.684 137.644 1.040 

Укупно Градови 1.613.350 1.567.514 45.836 

1 Пландиште 88.315 86.677 1.638 

2 Жагубица 78.629 75.730 2.899 

3 Лајковац 148.000 132.633 15.367 

4 Мало Црниће 65.632 61.890 3.742 

5 Медвеђа 127.958 108.856 19.102 

6 Мерошина 120.230 102.494 17.736 

7 Петровац 203.311 190.371 12.940 

8 Рума 342.605 333.485 9.120 

9 Сечањ 111.716 103.036 8.680 

10 Сента 223.635 216.625 7.010 

11 Стара Пазова 509.768 475.994 33.774 

12 Сурдулица 147.088 145.335 1.753 

13 Жабари 79.242 74.245 4.997 

14 Књажевац 206.137 193.357 12.780 

15 Крупањ 104.574 68.191 36.383 

                                                 
48 „Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14 
49 „Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
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16 Кучево 120.138 118.858 1.280 

17 Ћићевац 104.298 85.335 18.963 

18 Бајина Башта 114.171 113.349 822 

19 Ивањица 154.529 142.414 12.115 

20 Александровац 151.020 150.460 561 

21 Јагодина 637.790 607.365 30.425 

22 Нови Кнежевац 101.193 99.973 1.220 

23 Тутин 227.104 204.257 22.847 

Укупно Општине 4.167.083 3.890.930 276.153 

1 Зрењанин 1.115.672 1.085.911 29.761 

2 Сомбор 552.597 547.718 4.878 

3 Нови Бечеј 149.327 125.851 23.476 

4 Сремски Карловци 73.200 64.155 9.045 

Укупно АП Војводина 1.890.796 1.823.635 67.161 

СВЕГА 7.671.229 7.282.079 389.152 

 

У наведеним опоменама јединицама локалне самоуправе, дат је рок од 45 дана за 

исправљање неправилности, који истиче у 2015. години, што указује на чињеницу да је 

предузимање мера према наведеним јединицама локалне самоуправе у форми опомена, а у 

вези са могућом обуставом трансфера из буџета за 2014. годину закаснело. 

У току 2014. године Министарство финансија је вршило обуставе  на основу члана 13. 

Закона о буџету Републике Србије за 2014. године
50

, а у вези са применом Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
51

.  
Закључцима Владе 05 број 401-9526/2012-1 од 29.12.2012. године и  05 број 401-

2039/2013-1 од 14.03.2013. гoдине усвојен је Програм за измиривање обавеза локалних 

власти по основу капиталних инвестиоционих издатака према приватном сектору, којим је   

предвиђен начин на који Република Србија измирује доспеле, а неизмирене обавезе које су 

јединице локалне самоуправе и Аутономна покрајина Војводина преузеле. Према програму  

Република Србија преузима потраживања привреднх субјеката – поверилаца од јединица 

локалне власти и за износ преузетих потраживања Република Србија емитује хартије од 

вредности (амортизационе обвезнице) са роком роком доспећа од 2 године,  које гласе на име 

привредних друштава – поверилаца локалних власти, које ће спровести преко обрачунског 

налога. Према програму  јединице локалне власти, су на основу јавног позива до 31. марта 

2013. године требале да доставе изјаву о заинтересованости за измиравање обавеза, чији 

укупан износ не може бити већи од 50% висине укупног ненаменског трансфера који се 

распоређује тој јединици локалне власти, а у складу са Законом о буџету за ту годину. 

У складу са наведеним закључцима Република Србија је закључила уговоре којим су 

уређена међусобна права и обавезе по основу преузетих потраживања. Ради измирења 

наведених потраживања, Министарство је донело решења о обустави припадајућег дела 

пореза ненаменског трансфера и припадајућег дела пореза на зараде јединицима локалне 

самоуправе и то: 

 
у хиљадама динара 

Редни 

број 

Јединица локалне 

самоуправе 

Решење о обустави преноса припадајућег дела ненаменског 

трансфера Укупно 

обустављено 18 број 401-00-12-13/2014 од 

06.06.2014. године 

19 број 401-00-12-20/2014 од 

04.12.2014. године 

1  Град Зајечар 8.775 8.399 17.174 

2  Град Крагујевац 35.526 35.527 71.053 

Укупно Градови 44.301 43.926 88.227 

1 Општина Трстеник 6.519 6.240 12.759 

2 Општина Велика Плана 25.625 25.625 51.250 

3 Општина Косјерић 3.590   2.550 

4 Општина Мионица 9.892   10.932 

                                                 
50 „Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14 
51 „Службени гласник РС“, бр. 119/2012 



Напомене уз Извештај о ревизији делова Годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства 

финансија за 2014. годину 

 

20 

 

5 Општина Врњачка бања 1.809 1.731 3.540 

Укупно Општине 47.435 33.596 81.031 

СВЕГА 91.736 77.522 169.258 

 

Закључак 

Министарство финансија није вршило привремену обуставу преноса трансферних 

средстава за 30 јединица локалне самоуправе, за које је утврдило да средства за исплату 

плата не планирају и не извршавају на начин прописан законом, односно које су планирале 

расходе за плате више за 389.152 хиљада динара од прописаног и није вршило обуставе 

преноса трансферних средстава наведеним јединицама за непоступање у вези са Регистром 

запослених, што није у складу са чланом 37. ст. 1. и 2. Закона о буџету Републике Србије за 

2014. годину
52

 и чланом 93а Закона о буџетском систему
53

. 

 

 Предузете мере и активности у поступку ревизије: 

 

 У  2015. години Министараство финансија је сачинило анализу исплаћеног износа 

средстава на име плата за 30 јединица локалне самоуправе које су у 2014. години средства за 

ове намене планирале у износу већем од дозвољеног. Анализом је утврдило да 19 јединица 

локалне самоуправе није исплатом плата прекорачило наведено ограничење, док је за 11 

јединица локалне самоуправе утврдило да је исплаћено више од планираних средстава за 

исплату плата у укупном износу од 90.844 хиљада динара. У вези са наведеном анализом 

Министарство је  доставило табеларни приказ општина у којем су наведени разлози 

прекорачења : 
 у хиљадама динара 

Редни 
број 

Општине  
Дозвољено 

у 2014.г. 

Извршено 

411+412 

кумулативно 

Извршење 

веће од 

дозвољеног 

разлози  
Планирано 

по Одлуци  

1 Жагубица 75.730 76.433 -703 

до већег извршења од дозвољеног је дошло 
због увећања група у "ПУ Полетарац", 

усклађивања коефицијената у складу са 

стеченим звањем у Општинској управи, 
8.12.2014 послали захтев за повећање масе 

након добијања опомене да  су планирали 

више од дозвољеног-оправдан захтев , даће 
им се позитивно мишљење у 2015.г.  

78.629 

2 Лајковац 132.633 143.801 -11.168 

У 2013  погрешно планирали број запослених 

и масу за плата за ЈП Дирекција који су били  
изостављени из табеле Т1 и Т2 , а касније 

исправно планирани што је потрврдио и ДРИ 

148.000 

3 Медвеђа 108.856 118.749 -9.892 

По налогу ДРИ која је вршила ревизијуу 
завршног рачуна у 2013.г.   наложила је да 

индиректни корисници ( ПУ Младост, 

Дирекција за урбанизам и изградњу , ЈП 
радио Медвеђа и ТО Медвеђа) који су до тада 

били планирани на конту 451 прећу на 411 и 

412 што је довело до повећања масе за плате 
у 2013.г. Зато је планирана и већа маса за 

2014.г.  МФИН није обавештено о овој 

промени. Доставили образложење 
27.11.2014.г.  за већу масу од дозвољене. 

127.958 

4 Мерошина 102.494 118.847 -16.354 

до повећања масе средстава за плате у 2014. 

години је дошло због корекције 

коефицијената запослених у Општинској 
управи у складу са Уредбом о 

коефицијентима, затим због смене власти (у 

два наврата) и пријем нових постављених и 
именованих лица. У 2013 и 2014. години 

подносили захтев за повећање масе средстава 

120.230 

                                                 
52 „Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14 
53 „Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
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што је реализовано 2015. године. Одобрено 

повећање масе средстава у 2015. 

5 
Петровац на 

Млави   
190.371 197.932 -7.560 

у 2013. години дошло је до повећања 
капацитета у Народној библиотеци  ''Ђура 

Јакшић'' и примене уредбе о коефицијентима 

за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама (2.498.331), до повећања 

капацитета у ПУ ''Галеб'' а сами тим и новог 

радног ангажовања (4.084.632), те за 
исплаћене плате запослених у ЈРД Петровац 

(1.132.910), што није узето у обзир приликом 

планирања масе средстава за 2014 годину, 
што је резултовало већим извршењем од 

дозвољеног 

203.311 

6 Сечањ 103.036 105.701 -2.665 

До краја 2013. године средства месним 

зједницама су преношена у виду трансфера 
на конто 463 тако да нису оптерећивалие 411 

и 412.  у 2014 години месне заједнице су 

планиране на контима 411 и 412 и 12.12.2013 
поднели захтев за повећање масе средстава, 

али нису добили никакав одговор, па су 

сматрали да је захтев прихваћен и планирали 
та средства у Одлуци о буџету за 2014 

111.716 

7 
Сремски 

Карловци 
64.155 70.242 -6.087 

У октобру 2013 запослили заменика 

председника општине, такође у новембру 
проширили делокруг активности ЈКП Белило 

и запослили 11 радника, што је резлултовало 

повећањем масе средстава за плате у обиму 
већем од дозвољеног 

73.200 

8 
Стара 
Пазова 

475.944 494.677 -18.733 

У 2013. години дошло је до повећања броја 

запослених због оснивања  ПУ ''Радост'', 
организовања пољочуварске службе у оквиру 

Општинске управе и проширења делатности 

РТВ Стара Пазова. Исплаћена маса плата у 
2013. години је 500.327.000,00. Министарсво 

је послало опомену за прекорачење масе 

средстава за плате у децембру 2013, на коју је 
Стара Пазова доставила образложење горе 

наведено 12. децембра 2013.г., без пратеће 

документације, тако да МФ није могло 
почетком 2014.г. да да позитивно мишљење 

на увећање масе за плате. Исплаћена маса у 

2013. години била је  основа за планирање 
масе средстава за 2014. годину .  Планирана 

маса средстава за 2014. годину је 509.768.000 

.  У новембру 2014 .г.су добили поново 
опомену за пробијање масе на које су 

доставили претодно објашњење,  

509.768 

9 Трговиште 83.186 85.907 -2.720 

У јануару 2014.г. је исплаћен део плата за 

новембар 2013 године, које нису могли 

исплати у децембру 2013.г. због доспелих 

обавеза по рачунима у Рино програму. То је 
довело до повећања извршења у 2014. години 

82.778 

10 Tутин 204.257 218.265 -14.008 

28. маја 2013.г. отворили вртић "Бубамара" , а 

21. новембра 2013.г. вртић "Полетарац" . 

Обзиро да се за предшколске установе није 
тражила загласност за број запослених нису 

МФ обавестили о наведеном а примили су 

новозапослене и увећали по том основу масу 
за плате у 2014.г.   

227.104 

11 Ћићевац 85.335 86.289 -954 

До већег извршења од дозвољеног је дошло 

на основу примене Уредбе о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата у јавним 

службама у ПУ Ћићевац. Такође је ДРИ у 

2013. години наложила да ЈП радио Ћићевац 

који је био корисник субвенција постане 

индиректни буџетски корисник. Подносили 

захтев за повећање масе средстава у 2014.  
години без комплетне документације.  

104.298 

Укупно  1.625.997 1.716.841 -90.844   1.786.990 
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(1) Текући трансфери за АП Војводина (463121)  

Министарство је на име текућих трансфера за АП Војводину извршило пренос у 

износу од 7.704.254 хиљаде динара. 
 у хиљадама динара 

Редни Број Јединица локалне самоуправе 
ненаменски трансфер по јединицама локалне самоуправе извршени у 2014. 

години 

1 Зрењанин  201.988 

2 Нови Сад  926.735 

3 Панчево  84.545 

4 Сомбор  381.738 

5 Сремска Митровица  254.994 

6 Суботица  240.431 

Укупно градови  2.090.431 

1 Ада  90.677 

2 Алибунар  175.414 

3 Апатин  162.830 

4 Бач  117.262 

5 Бела Паланка  204.094 

6 Бачка Топола  158.418 

7 Бачки Петровац  116.766 

8 Бела Црква  200.445 

9 Беочин  48.627 

10 Бечеј  154.627 

11 Врбас  166.026 

12 Вршац  155.854 

13 Жабаљ  180.688 

14 Житиште  198.882 

15 Инђија  142.402 

16 Ириг  86.051 

17 Кањижа  70.777 

18 Кикинда  181.468 

19 Ковачица  225.435 

20 Ковин  223.438 

21 Кула  194.910 

22 Мали Иђош  88.578 

23 Нова Црња  115.794 

24 Нови Бечеј  150.063 

25 Нови Кнежевац  102.016 

26 Опово  83.678 

27 Оџаци  226.137 

28 Пећинци  66.756 

29 Пландиште  178.922 

30 Рума  231.216 

31 Сента  91.431 

32 Сечањ  128.011 

33 Србобран  77.757 

34 Сремски Карловци  36.767 

35 Стара Пазова  175.065 

36 Темерин  104.794 

37 Тител  134.821 

38 Чока  160.772 

39 Шид  206.154 

Укупно Општине 5.613.823 

Свега Градови и Општине 7.704.254 

 

У прилогу документације налази се захтев за креирање преузете обавезе и решење о 

преносу трансферних средстава општинама и градовима за 2014. годину. 

 

(2) Текући трансфери нивоу градова (463131)  

Министарство је на име текућих трансфера на нивоу градова извршило пренос у 

износу од 7.902.476 хиљаде динара. 
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у хиљадама динара 

Редни 
број: 

јединица локалне 

самоуправе 

(градови) 

Извршени ненаменски трансфер 

по јединицама локалне 

самоуправе за 2014. годину 

Решење о употрби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-

16929/2014 од 31.12.2014.године и 05 број 401-16377/2014 од 
23.12.2014. године  

Решење о расподели и исплати средстава Износ 

1 Ваљево  388.041     

2 Врање  397.631     

3 Зајечар  279.956 
118 број 401-00-00012-24/2014 од 
31.12.2014.године  

12.000 

4 Јагодина  321.661 118 број 401-00-12-22/2014 од 25.12.2014.године 50.000 

5 Крагујевац  427.407 119 број 401-00-12-22/2014 од 25.12.2014.године 300.000 

6 Краљево  746.288     

7 Крушевац  466.901 121 број 401-00-12-22/2014 од 25.12.2014.године 40.000 

8 Лесковац  896.973 122 број 401-00-12-22/2014 од 25.12.2014.године 110.000 

9 Лозница  516.504     

10 Ниш  623.998 124 број 401-00-12-22/2014 од 25.12.2014.године 200.000 

11 Нови Пазар  559.031 125 број 401-00-12-22/2014 од 25.12.2014.године 120.000 

12 Пожаревац  111.620     

13 Смедерево  371.948     

14 Ужице  228.114     

15 Чачак  287.671     

16 Шабац  299.422     

17 Зајечар    131 број 401-00-12-22/2014 од 25.12.2014.године 120.000 

18 Суботица   132 број 401-00-12-22/2014 од 25.12.2014.године 20.000 

19 Крагујевац 7.310     

    6.930.476   972.000 

СВЕГА 7.902.476 

 

(3) Текући трансфери нивоу општина (конто 463141)  

Министарство је на име текућих трансфера нивоу општина извршило пренос у износу 

од 18.718.337 хиљаде динара, од чега је износ од 53.000 хиљаде динара пренело на основу 

Решења о употреби текуће буџетске резерве, и то:   

- 18 број 401-00-0012-24 од 31.12.2014. године, општинама Трговиште у износу од 

5.000 хиљада динара и Врњачка бања у износу од 8.000 хиљада динара;  

- 18 број 401-00-0012-24 од 25.12.2014. године, Општини Косјерић у износу од 40.000 

хиљада динара.   
у хиљадама динара 

Редни број Општина 
Укупно пренето Општинама у 

2014. години 

1 Алексинац  495.167 

2 Трстеник  465.658 

3 Тутин  446.951 

4 Пријепоље  443.912 

5 Сјеница  415.227 

6 Петровац на Млави 414.399 

7 Књажевац  409.681 

8 Бујановац  391.928 

9 Прешево  388.611 

10 Власотинце  348.165 

11 Богатић  339.720 

12 Прокупље  338.588 

13 Ивањица  324.202 

14 Лебане  316.052 

15 Велика Плана  308.162 

16 Пирот  301.129 

17 Прибој  294.996 

18 Смедеревска Паланка  293.083 

19 Параћин  283.668 

20 Куршумлија  274.520 

21 Кучево  271.557 

22 Владичин Хан  267.504 

23 Жагубица  266.263 

24 Крупањ  259.242 

25 Сврљиг  257.102 

26 Босилеград  255.800 
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27 Деспотовац  253.934 

28 Неготин  250.119 

29 Варварин  247.808 

30 Бабушница  241.200 

31 Сурдулица  238.268 

32 Александровац  230.315 

33 Бела Паланка  228.081 

34 Бор  227.039 

35 Горњи Милановац  224.384 

36 Мајданпек  219.602 

37 Житорађа  218.219 

38 Бојник  217.461 

39 Свилајнац  213.286 

40 Мало Црниће  208.810 

41 Медвеђа  207.002 

42 Бољевац  205.866 

43 Трговиште  210.651 

44 Пожега  203.601 

45 Аранђеловац  202.976 

46 Владимирци  198.519 

47 Рашка  196.486 

48 Љубовија  195.075 

49 Дољевац  194.309 

50 Ћуприја  193.945 

51 Кнић  192.741 

52 Велико Градиште  192.511 

53 Мерошина  191.645 

54 Нова Варош  187.962 

55 Брус  184.718 

56 Ражањ  183.961 

57 Рековац  183.401 

58 Рача  182.703 

59 Жабари  166.511 

60 Голубац  176.622 

61 Осечина  175.006 

62 Лучани  165.996 

63 Блаце  162.766 

64 Гаџин Хан  161.943 

65 Кладово  159.157 

66 Коцељева  158.449 

67 Мионица  158.430 

68 Сокобања  157.145 

69 Топола  154.155 

70 Бајина Башта  136.973 

71 Мали Зворник  134.655 

72 Љиг  124.435 

73 Баточина  112.099 

74 Ћићевац  107.700 

75 Димитровград  105.353 

76 Уб  92.687 

77 Ариље  91.033 

78 Црна Трава  89.167 

79 Врњачка Бања  96.807 

80 Чајетина  75.431 

81 Косјерић  93.023 

82 Лапово  39.445 

83 Лајковац  23.463 

Свега 18.716.336 

 

7.3. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (група 464000) 

 

 Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
54

 у оквиру раздела 16 

Министарство финансија, за функцију 90 – социјална заштита некласификована на другом 

                                                 
54 „Службени гласник РС“, бр. 110/13, 116/14 и 142/14 
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месту опредељена су средства на економској класификацији 464000 – Дотације 

органзацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 240.550.321 хиљада динара, од 

чега је део средстава ове апропријације у износу од 223.135.000 хиљада динара намењен 

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, средства у износу од 5.960.000 

хиљада динара намењена су за трансфер Националној служби за запошљавање , средства у 

износу од 791.212 хиљада динара намењена су за трансфер Републичком фонду за 

здравствено осигурање, за обезбеђивање средстава за плаћање доспелих, а неизмирених 

обавеза по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање привредних друштава у 

реструктуирању и одређених привредних друштава са недовољно развијених подручја и 

њихових зависних друштава, средства ове апропријације у износу од 10.664.109 хиљада 

динара намењена су за трансфер Републичком фонду за здравствено осигурање. 

 У Извештају о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2014. године за функцију 

90, исказани су расходи по основу дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 

у укупном износу од 236.614.625 хиљада динара. 

 

(1) Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање (конто 464111) 

 

Министарство финансија је на име текућих дотација Републичком фонду за 

здравствено осигурање  извршило трансфер у износу од 7.521.197 хиљада динара, и то:   
                                                                                                                                          у хиљадама динара 

Закључак Владе / Захтев Фонда Захтев за 
креирање 

прузете 

обавезе 

Решење о 

расподели 
средстава 

Износ 
Број ОПИС 

Закључак 05 број 
401-1923/2014 од 

28.02.2014.г. 

Сагласност Владе да се на терет буџета РС измире доспеле 

обавезе по основу доприноса за обавезно здравствено 

осигурање,  у укупном износу од 153.639.990 динара, за 104 
Привредна друштва. 

001216-14 
18 број 401-00-
11/15-2014 од 

04.03.2014. године 

76.820 

001217-14 
189 број 401-00-

11/15-2014 од 

04.03.2014. године 

76.820 

Закључак 05 број 

401-2115/2014 од 
07.03.2014.г. 

Сагласност Владе да се претходни  Закључак у делу који се 

односи на износ 153.639.990 динара  замени износом 
186.090.030 динара, за 112 Привредних друштва. 

001408-14 

18 број 401-00-11-

20/2014 од 
12.03.2014. године 

16.225 

001409-14 

18 број 401-00-1-

19/2014 од 
12.03.2014. године 

16.225 

Закључак 05 број 
180-7028/2014 -2 од 

18.07.2014.г. 

Сагласност Владе да се на терет буџета РС измире доспеле 

обавезе по основу доприноса за обавезно здравствено 

осигурање,  у укупном износу 255.121.662 динара, за 159 
Привредних друштва  

521886 
19 број 401-00-
00011-46/2014 од 

28.07.2014. године 

255.122 

Закључак 05 број 

401-13619/2014-1 од 

6.11.2014.г. 

Влада је дала сагласност да се на терет буџета РС измире 

доспеле обавезе по основу доприноса за обавезно 
здравствено осигурање, у укупном изнсу 278.276.580 

динара, за 155 привредних друштва . 

552280 

18 број 401-00-

00011-66/2014 од 

19.11.2014. године 

278.276 

Закључак 05 број 

401-1575/2014-1 од 

25.12.2014.г. 

Сагласност Владе  да се на терет буџета РС измире доспеле 
обавезе по основу доприноса за обавезно здравствено 

осигурање обрачунатог на минималну зараду, за оверу 

здравствених исправа за 10.618 за послених, за 63 
привредна друштва . 

565991 

18 број 401-00-

00011-77/2014 од 

26.12.2014. године 

71.709 

Захтев фонда 03 број 

450-6525/14 од 

19.12.2014. године 

Законом о буџетском систему за 2014. годину обезбеђена су 
средства у износу од 10.664.109.000  динара 

10266821 

18 број 401-00-

0011-74/2014 од 

19.12.2014. године 

1.100.000 

 Захтев Фонда 03 

број 450-5890/14 од 

20.11.2014. године 

Законом о буџетском систему за 2014. годину обезбеђена су 
средства у износу од 10.664.109.000  динара 

10083731 

18 број 401-00-

0011-67/2014 од 

20.11.2014. године 

1.530.000 

 Захтев Фонда 03 

број 450-6428/14 од 

16.12.2014. године 

Законом о буџетском систему за 2014. годину обезбеђена су 

средства у износу од 10.664.109.000  динара 
17455315 

18 број 401-00-

0011-74/2014 од 

16.12.2014. године 

2.300.000 

 Захтев Фонда 03 
број 450-6693/14 од 

29.12.2014. године 

Законом о буџетском систему за 2014. годину обезбеђена су 

средства у износу од 10.664.109.000  динара 
10.302.785 

18 број 401-00-
0011-78/2014 од 

29.12.2014. године 

1.800.000 

Свега 7.521.197 
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(1) Текуће дотације Републичком фонду за ПИО за осигуранике запослене 

(конто 464121) 

 

У току 2014. године Министарство је извршило расходе на име текућих дотација 

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених у укупном износу од 

хиљада 206.933.428 динара, од чега: 
у хиљадама динара                                                                                                  

Р. бр. Намена Износ 

1 Недостајућа средства за пензије осигураника - запослених 186.048.500 

2 Недостајућа средства за војне осигуранике - војне пензије 20.137.500 

3 Уплата доприноса по Уредби за подстицај запошљавања 747.428 

Свега: 206.933.428 

 

Одредбом 173. Закона о пензијском и инвалидском осигурању
55

, прописано је да је 

Република Србија гарант за обавезе Фонда по основу остваривања права обавезног 

пензијског и инвалидског осигурања. 

Уредбом о подстицању запошљавања
56

 у чл. 3. и 4. прописано је да ће се 

субвенционисање доприноса за новозапослена лица вршити тако што ће се средства за 

доприносе уплаћивати из буџета Републике Србије, из дела средстава предвиђених за 

трансфер Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање. 

Финансијским планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 

2014. годину, на који је Народна Скупштине Републике Србије дала сагласност Одлуком РС 

број: 85 од 13.12.2013. године и Одлуком РС број 76 од 26.10.2014. године, у оквиру 

категорије донације и трансфери предвиђени су текући трансфери од Министарства 

финансија у корист Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  у износу од       

хиљада 223.135.00 хиљада динара.  

Исплата дотација је вршена на основу захтева Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за пренос средстава и Решења о расподели и исплати средстава. 

 

(2) Текуће дотације Републичком фонду за ПИО за осигуранике 

пољопривреднике (конто 464131) 

 

Министарство је у 2014. години извршило пренос на име текућих дотације 

Републичком фонду за фонду за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике 

пољопривреднике износ од 16.200.000 хиљада динара.  

Исплата дотација је вршена на основу захтева Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за пренос средстава и Решења о расподели и исплати средстава, којим 

се одобрава пренос средстава  Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање на 

име исплате пензија пољопривредника. 

 

(3) Текуће дотације националној служби за запошљавање (конто 464151) 

 

 Министарство је у 2014. години на име текућих дотација националној служби за 

запошљавање изрвшило пренос у износу од 5.960.000 хиљада динара. 

Финансијским планом Националне службе за запошљавање за 2014. годину, на који је 

Народна Скупштине Републике Србије дала сагласност Одлуком РС број: 88 од 13.12.2013. 

                                                 
55„Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука  УСРС, 5/09, 107/09, 

101/10, 39/12, 62/13 и 108/13 
56„Службени гласник РС“, бр. 32/11 и 34/11 
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године и Одлуком РС број: 78 од 26.10.2014. године, у оквиру категорије трансфери од 

других нивоа власти предвиђени су текући трансфери у износу од 6.872.200 хиљада динара. 

Исплата дотација је вршена на основу захтева Националне службе за запошљавање за 

пренос средстава и Решења о расподели и исплати средстава, којим се одобрава пренос 

средстава  Националној служби на име уплате  доприноса за подстицај запошљавања.  

 

7.4. Дотације невладиним организацијама (група 481000) 

  

 Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину
57

 у оквиру раздела 16 

Министарство финансија,за функцију 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту опредељена су средства на економској класификацији 481000 – Дотације невладиним 

организацијама у износу од 1.941.428 хиљада динара, од чега је део средстава ове 

апропријације у износу од 1.139.028 хиљада динара намењен за финансирање редовног рада 

политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике у Народној скупштини у 

складу са Законом о финансирању политичких активности
58

,  а износ од 802.400 хиљада 

динара намењен је за финансирање трошкова изборне кампање у складу са Законом о 

финансирању политичких активности.  

 У Извештају о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2014. године за функцију 

160, исказани су расходи по основу дотације невладиним организацијама у укупном износу 

од 1.915.481 хиљада динара. 

 

(1) Дотације политичким странкама (конто 481942) 

  

Министарство је у 2014. години извршило расходе на име дотација политичким 

странкама у укупном износу од 1.915.481 хиљада динара, од чега се износ од 1.130.186 

хиљада динара односи на финансирање рада политичких странака, а износ од 785.295 хиљада 

динара за парламентарне изборе. 

Одредбама чл. 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности
59

, прописано је 

да се политички субјекти финансирају из јавних (новчана средства и услуге и добра које дају 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самуправе, њихови органи, као и 

организације чији су они оснивачи) и приватних извора ( чланарина, прилог, наследство, 

легат, приход од имовине и задуживање код банака и других финансихјских организација у 

Републици Србији) и да се наведена средства користе за финансирање трошкова редовног 

рада и трошкова изборне кампање. 

 

а) Финансирање редовног рада политичких странака 

   

Укупно извршена средства из буџета Републике на име финансирања редовног рада 

политичких странака износе 1.130.186 хиљада динара. 

Одредбом члана 16. Закона о финансирању политичких активности
60

, који се 

примењивао до 17. новембра 2014. године прописано је, да су средства из јавних извора која 

се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати 

изабрани за народне посланике, одређена на нивоу од 0,15% расхода буџета Републике 

Србије, а коришћење наведених средстава уређено је одредбама 19. истог Закона.  

                                                 
57„Службени гласник РС“, број:110/13, 116/14 и 142/14 
58„Службени гласник РС“, број: 43/11 
59„Службени гласник РС“, бр. 43/11 
60„Службени гласник РС“, бр. 43/11 
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Одредбом члана 2. Закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких 

активности
61

, који се примењује од 18. новембра 2014. године, промењен је члан 16 овог 

закона, тако што је прописано да су средства из јавних извора која се обезбеђују за 

финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за народне 

посланике, одређена на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Републике Србије. 

            Распоред и исплата средстава за редовно финансирање политичких странака, 

приказани у табели која следи,  извршена је на тај начин што се: 

- период од 01.01. до 15.04.2014. године односи на Политичке субјекте чији су 

кандидати изабрани за народне посланике у IX Сазиву Народне Скупштине 31.05.2012. 

године;  

- период од 16.04. до 17.11.2014. године односи се на Политичке субјекте чији су 

кандидати изабрани за народне посланике у X  Сазиву Народне Скупштине 16.04.2014. 

године;  

- период од18. 11. до 30.11.2014. године је период у ком је примењен члан 2.Закона о 

изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности
62

 и Закон о изменама и 

допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
63

. 
у  хиљадама динара 

Р.бр

. 
Број рачуна Политичка странка 

од 01.01-

15.04.2014. 

од 16.04.-

17.11.2014. 

од 18.11.-

30.11.2014. 

Свега од 

01.01-

30.11.2014. 

1 160-0000000310519-10 Српска напредна странка 107.363 323.331 10.135 440.829 

2 205-0000000025215-06 Нова Србија 11.929 15.039 471 27.439 

3 275-220015137-55 Демократска странка  82.355 56.006 1.755 140.116 

4 840-0000007974763-16 Социјалдемократска партија Србије 14.824 22.558 707 38.089 

5 355-0000001052371-74 Лига социјалдемократа Војводине 8.235 20.053 629 28.917 

6 355-0000001029984-14 Демократски савез Хрвата 1.647     1.647 

7 205-0000000023186-79 Демохришћанска странка 1.647     1.647 

8 160-0000000392013-65 Зелени Србије 1.647     1.647 

9 205-0000000018311-57 Социјалистичка партија Србије 41.953 64.800 2.031 108.784 

10 205-0000000089599-78 Партија уједињених пензионера Србије 21.358 32.989 1.034 55.381 

11 310-0000000172081-10 Јединствена Србија 12.967 20.029 628 33.624 

12 160-16866-15 Демократска странка Србије 42.337     42.337 

13 205-0000000103246-71 Либерално демократска партија 27.547     27.547 

14 205-0000000182131-96 Српски покрет обнове 8.476 15.039 471 23.986 

15 200-2430470101862-12 Богата Србија 2.119     2.119 

16 355-0000001046510-03 Социјалдемократска унија 2.119     2.119 

17 205-0000000000350-08 Уједињени региони Србије 32.091     32.091 

18 355-0000001128719-47 Народна партија  3.566     3.566 

19 105-0000000090071-58 Савез Војвођанских Мађара 11.825 23.300 730 35.856 

20 105-0000000042614-33 Странка демократске акције Санџака 4.784 10.860 340 15.985 

21 170-0030013709000-88 Бошњачка Демократска заједница 4.333     4.333 

22 340-0000011007214-95 Ниједан од понуђених одговора 3.972     3.972 

23 180-7221210009411-84 
Партија за демократско деловање - Риза 

Халими 
2.257 7.504 235 9.995 

24 205-0000000197107-79 Нова странка   6.589 207 6.796 

26 285-2321040000015-28 Заједно за Србију   6.684 210 6.894 

29 
160-392013-65 

Нова демократска странка - Зелени 
  32.881 943 33.824 

160-392013-65   541 105 646 

Укупно 451.350 658.205 20.631 1.130.186 

 

 

 

 

 

                                                 
61„Службени гласник РС“, бр. 123/14 
62„Службени гласник РС“, бр. 123/14 
63„Службени галсник РС“, бр. 116/14 
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б) Парламентарни избори 

Законом о финансирању политичких активности
64

 прописано је: да се средства из 

јавних извора за покриће трошкова изборне кампање у години у којој се одржавају избори, 

обезбеђују у износу од 0,1% расхода буџета Републике (члан 20); да се 20% од укупних 

средстава за покриће трошкова изборне кампање распоређује у једнаким износима 

подносиоцима проглашених изборних листа, а преостали  део од 80%  додељује се изборним 

листама које су освојиле мандате сразмерно броју освојених мандата (члан 21); да је 

политички субјекат који је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних извора за 

покриће трошкова изборне кампање, дужан да положи изборно јемство у висини 

распоређених средстава том политичком субјекту (члан 25) и да се изборно јемство враћа 

политичком субјекту уколико на изборима освоји најмање 1% важећих гласова, односно 

најмање 0,2% важећих гласова, ако политички субјекат представља и заступа интересе 

националне мањине. Политички субјект који не освоји наведени број гласова дужан је да 

врати добијена средства за која је положио изборно јемство, у року од 30 дана од дана 

проглашења коначних изборних резултата (члан 26). 

Влада је донела Решење 05 број: 401-1340/2014 од 14.02.2014. године о употреби 

средстава текуће буџетске резерве којим су Министарству финансија одобрена средства у 

укупном износу од 802.400 хиљада динара, ради обезбеђивања непланираних средстава 

потребних за финансирање трошкова изборне кампање. 

 Парламентарни избори одржани су 16.03.2014. године на којима је учествовало 

укупно 19 листа.  

Средства пренета за финансирање изборне кампање за парламентарне изборе и 

повраћај средстава извршен уплатом на рачун буџета Републике Србије и из средстава 

обезбеђених за изборно јемтство у 2014. години, приказана су у табели:  

                 у хиљадама динара 

Ред.бр. 
Назив изборне листе Збирна листа 

Остварен 

резултат на 

изборима 

Повраћај 

средстава 

а  б в г 

1 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна 

странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет 
обнове, Покрет социјалиста) 

8.915 423.059 
  

2 
 ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених 

пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)" 
8.915 117.814 

  

3 Демократска странка Србије - Војислав Коштуница 8.916     

4 ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ЛДП, БДЗС, СДУ 8.916     

5 
Вајдасаги Магyар Сзоветсег - Пасзтор Истван                                                   

Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор 
8.915 16.066 

  

6 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 8.915     

7 УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ 8.915     

8 СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ'' 8.916 50.874   

9 ДВЕРИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ 8.915     

10 СДА Санџака - др Сулејман Угљанин 8.915 8.033 4 

11 
 БОРИС ТАДИЋ - Нова демократска странка - Зелени, ЛСВ - Ненад Чанак, 

Заједно за Србију, ВМДК, Заједно за Војводину, Демократска левица Рома 
8.915 48.198 

  

12  ТРЕЋА СРБИЈА - ЗА СВЕ ВРЕДНЕ ЉУДЕ 8.915   8915 

13 ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА- Јосип Броз 1.005   1005 

14 
 ЛИСТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА-БДЗ-МПСЗ-ДЗХ-МРМ-МЕП-Емир 

Елфић 
3.940   

3940 

15  ДОСТА ЈЕ БИЛО - САША РАДУЛОВИЋ 8.916     

18 Руска странка - Слободан Николић 3.241   3241 

19 ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ - РИЗА ХАЛИМИ 8.916 5.355   

Укупно 133.001 669.399 17.105 

Укупно (б+в) 802.400 

Укупно (б+в) - г 785.295 
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Закључак 

Расходи на име дотација политичким странкама правилно су исказани. 

 

7.5. Набавка домаће финансијске имовине (група 621000) 

 

 Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину у оквиру раздела 16 

Министарство финансија,за функцију 110 – извршни законодавни органи, финансијски и 

фисклани послови и спољни послови опредељена су средства на економској класификацији 

621000 – Набавка домаће финансијске имовине у износу од 40.370.646 хиљада динара, од 

чега је део средстава ове апропријације у износу од 35.000 хиљада динара намењен за 

оснивање и почетак рада Гарантног фонда у складу са Законом о обавезном осигурању у 

саобраћају
65

, средства у износу од 70.000 хиљада динара намењена су за реализацију чл.522 

Закона о привредним друштвима
66

, средства у износу од 4.700.000 хиљада динара намењена  

за докапитализацију Банке Поштанске штедионице а.д., средства у износу од 4.800.000 

хиљада динара намењена су за докапитализацију Компаније Дунав осигурање а.д.о,  средства 

у износу од 8.115.646 хиљада динара намењена су за обезбеђење финансијске стабилности, 

средства у износу од 13.200.000 хиљада динара намењена су за стабилизацију Агенције за 

осигурање депозита у складу са Законом о потврђивању споразума о зајму (пројекат подршке 

Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и 

развој
67

 .  

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему
68

, у оквиру наведене групе 

економске класификације, извршена је промена апропријације у износу од 5.212.649 хиљада 

динара, тако да је одобрена апропријација у износу од 45.583.295 хиљада динара.  

 У Извештају о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2014. године за функцију 

110, исказани су издаци по основу Набавке домаће финансијске имовине у укупном износу 

од 41.841.333 хиљада динара.  
                                 у  хиљадама динарама 

Ек. Кл. Опис Извор финансирања Укупно извршено у 2014. г. 

621391 
Кредити осталим домаћим јавним 
финансијским институцијама 

11 
Примања од иностраних 

задуживања 
13.212.648 

621411 Кредити домаћим пословним банкама 10 Примања од домаћих задуживања 9.667.473 

621511 
Кредити домаћим нефинансијским јавним 

институцијама 
14 

Неутрошена средства од 
приватизација 

9.000.000 

621811 
Кредити домаћим нефинансијским 

приватним предузећима 
450.000 

621911 

Учешће капитала у домаћим 

нефинансијским јавним предузећима и 

институцијама 01 Приход из буџета 

4.800.000 

621941 
Учешће капитала у домаћим пословним 

банкама 
4.711.212 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 41.841.333 

 

(1) Кредити осталим домаћим јавним финансијским институцијама (конто 

621391)   

 

Министарство је у току 2014. године извршило пренос средстава Агенцији за 

осигурање депозита у  износу од 23.128.294 хиљада динара, од чега је износ од 13.212.648 

хиљада динара намењен за Пројекат подршке Агенцији, а износ од  9.915.646  хиљада динара 

                                                 
65 „Службени гласник РС“, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13 -  Одлука УС 
66 „Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 и 83/14 – др.закон 
67 „Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 10/14 
68

 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14   
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намењен за исплату осигураних депозита Универзал банке а.д. Београд, који је Агенција 

вратила у Буџет Републике Србије. 

 

а)  Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита 

 

Република Србија је са Међународном банком за обнову и развој закључила Споразум 

о зајму број 8340-YФ од 10. јула 2014. године који је потврђен Законом о потврђивању 

споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
69

. Зајам 

је одобрен ради финансирања Пројекта подршке Агенцији за осигурање депозита у циљу 

јачања њеног финансијског и институционалног капацитета. Висина одобреног зајма 

износила је 145.300.000 евра, с тим да се та сума може с времена на време конвертовати 

путем конверзије валуте, а све у циљу финансирања Пројекта.  

Према наведеном споразуму Република Србија, као зајмопримац средства зајма 

ставља на располагање на основу допунског уговора који ће закључити са Агенцијом, као 

органом надлежном за имплементацију Пројекта, под условима које је Банка одобрила а који 

подразумева следеће: 

- износ главнице зајма који се ставља на располагање као бесповратно средство или 

као зајам, или делом као бесповратно средствао а делом као зајам;  

- уколико се главница Зајма, или неки њен део стави на располагање као зајам, 

такав зајам ће бити дат под условима који нису неповољнији од услова Зајма; 

- отплате Зајмопримцу се неће сматрати доспелим, уколико су, на дан доспећа 

износа за плаћање у датом периоду, средства Фонда за осигурање депозита мања 

од 3% осигураних депозита на основу просека календарског квартала који 

претходи периоду у којем обавеза доспева за плаћање. 

 

У складу са наведеним споразумом Република Србија је за реализацију Пројекта 

подршке закључила допунски Уговор о зајму са Агенцијом за осигурање депозита 05 број: 

48-12560/2014-2 од 27.10.2014. године. Допунски Уговор је закључен под условима 

предвиђеним у Споразумy о зајму. 

Ради извршења овог уговора Министарство је актима бр. 401-00-3656/2014-16 од 

11.12.2014. године и 401-00-3656/2014-16 од 29.12.2014. године обавестило Народну Банку 

Србије да се целокупна средства која се налазе на девизном рачуну Министарства финансија 

– Управе за трезор број:504622-100193230 у укупном износу од 108.980.000 евра пренесу на 

девизни рачун Агенције за осигурање депозита. 

Министарство је у складу са Правлиником о извештавању о реализацији пројекта и 

програма који се финансирају из извора финансирања 11 – примања од иностраних 

задуживања
70

 сачинило Извештај о примањима, расходима и издацима по пројектним и 

програмским зајмовима за период од 08.12.2014. године до 31.12.2014. године. 

 

б) Осигурани депозити Универзал банке а.д. Београд 

 

У складу са Закључком Владе 05 број 420-975/2014 од 01.02.2014. године Република 

Србија је са Агенцијом за осигурање депозита закључила Уговор 05 број 420-975/2014-1 од 

01.02.2014. године. Према члану 1. Уговора Република Србија се обавезала да Фонду за 

осигурање депозита обезбеди допунска средства, у износу од 1.800.000 хиљада динара и 70 

милиона евра, путем обвезница која се преносе на власнички рачун Агенције који је отворен 

                                                 
69 „ Службени гласник РС- Међународни уговори“, бр. 10/14  
70 „Службени гласник РС“, бр. 25/15 
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код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Средства обезбеђена по 

овом уговору Агенција ће користити за исплату осигураних депозита Универзал банке а.д. 

Београд. 

Закључком 05 број 424-2581/2014 од 28.03.2014. године Влада је дала сагласност да се 

за емитоване обвезнице Републике Србије у номиналном износу од 70.000.000 евра, а што по 

средњем курсу Народне банке Србије у динарској противреднсти на дан емисије државних 

хартија од вредности, 3. фебруара 2014. године, износи  8.115.646 хиљада динара (средњи 

курс за евро износио је 115.9378 динара за 1 евро) и за 1.800.000 хиљада динара може 

спровести обрачунски налог ради реализације Закључка Владе 05 број 420-975/2014 од 

01.02.2014. године и Уговора закљученог у складу са овим закључком. 

Влада је донела одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 број 

424-976/2014 и 05 број 424-977/2014 од 01.02.2014. године. 

Решењем 18 број: 404-02-3-20/2014 од 07.04.2014. године одобрено је спровођење 

обрачунског налога у износу од 9.915.646 хиљада динара из средстава обезбеђених у оквиру 

економске класификација 621911 – Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним 

предузећима. Наведено решење измењено је Решењем 18 број 404-02-3-33/2014 од 

12.08.2014. године у коме је у тачки 2. Наведено да ће средства обезбедити у оквиру 

економске класификације 621391 – Кредити домаћим јавним институцијама.  

Агенција за осигурање депозита извршила је до 31.12.2014. године повраћај средстава 

у износу од 9.915.646 хиљада динара. 

 

Закључак: 

Издаци на име кредита домаћим јавним институцијама правилно су исказани.  

 

(2) Кредити домаћим пословним банкама (конто 621411)  
 Министарство финансија је у 2014. години, на име кредита осталим домаћим 

пословним банкама исказало издатке у укупном износу од 9.667.473 хиљада динара. 

 

(3) Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама (конто 621511) 

Министарство финансија је у 2014. години, из извора 14 – Неутрошена средства од 

приватизација на име кредита домаћим нефиинансијским јавним институцијама, исказало 

издатке у укупном износу од 9.000.000 хиљада динара. 

У складу са закључцима Владе, Министарство финансија у 2014. години са ЈП 

„Србијагас“ Нови Сад, закључило уговоре о краткорочном кредиту са роком враћања до 

31.12 2014. године, и то: 
                                   у хиљадама динара 

Редни 

број 

Закључак Владе Уговор о краткорочном 

кредиту  

Решење о расподели и 

испллати средстава 

Број Опис Број Износ  

1 

05 број 420-

2540/2014 од 

25.03.2014.г. 

Сагласност Владе да се из приватизационих 

примања буџета РС одобри краткорочни 
бескаматни кредит ЈП Србијагас-а, Нови 

Сад у износу од 4.000.000.000 динара, ради 

одржавања текуће ликвидности, односно 
измирење обавезе за испоручени увозни 

природни  гас у децембру 2013.г. 

05 број 420-
2540/2014-1 од 

27.03.2014.г. 

Заључен 
између РС и 

Србијегаса 

18 број 404-02-
3-14/2014 од 

27.03.2014.г. 4.000.000 

2 

05 број 420-

3151/2014 од 
22.04.2014.г. 

Сагласност Владе да се из приватизационих 
примања буџета РС одобри краткорочни 

бескаматни кредит ЈП Србијагас-у, Нови 

Сад у износу од 3.000.000.000 динара, ради 
одржавања текуће ликвидности, односно 

измирњењ обавезе за испоручени увозни 

природни гас у јануару 2014.г. 

05 број 420-

3151/2014-1 од 

23.04.2014.г. 

Заључен 

између РС и 

Србијегаса 

18 број 404-02-

3-24/2014 од 

23.04.2014.г. 3.000.000 

3 05 број 420- Сагласност Владе да се из приватизационих 05 број 420- Заључен 18 број 404-02- 2.000.000 
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4184/2014 од 

22.05.2014.г. 

примања буџета РС одобри краткорочни 

бескаматни кредит ЈП Србијагас-у, Нови 

Сад у износу од 2.000.000.000 динара, ради 
одржавања текуће ликвидности, односно 

измирење обавеза за испоручени увозни 

природни гас  2014.г. 

4184/2014-1 од 

23.05.2014.г. 

између РС и 

Србијегаса 

3-31/2014 од 

23.05.2014.г. 

СВЕГА 9.000.000 

 

Закључком 05 број: 420-16761/2014 од 30.12.2014. године Влада је дала сагласност да 

се ЈП „Србијагас“ Нови Сад одобри продужење рока за повраћај средстава до 30.06.2015. 

године, па су у складу са тим са овим предузећем закључени анекси уговора, и то: 05 број 

420-16761/2014-4 од 12.01.2015.године; 05 број 420-16761/2014-3 од 12.01.2015.године  и 05 

број 420-16761/2014-2 од 12.01.2015.године.  

            Министарство је закључило анексе уговора 12.01.2015. године, односно након истека 

рока у основним уговорима, као и након доношења Закључка Владе од 30.12.2014. године 

којима је одобрено продужење рока.  

 

Закључак 

Министарство финансија је закључило анексе уговора са  ЈП „Србијагас“ Нови Сад  

након истека рока у основним уговорима, као и након доношења Закључка Владе 05 број: 

420-16761/2014 од 30.12.2014. године, којима је одобрено продужење рока, чиме се и даље не 

поступа у складу са препоруком датом у Извештају о ревизији саставних делова годишњих 

финансијских извештаја и правилности пословања Министарства финансија и привреде за 

период 01.01.-29.08.2013. године и Министарства финансија за период од  30.08.-31.12.2013. 

године којом је је препоручено да анексе уговора којима се продужава рок за враћање 

краткорочних кредита закључује, пре истека рока уговореног основним уговором, односно у 

складу са Закључцима Владе. 

 

Препорука 

Препоручује се Министарству надлежном за област финансија да анексе уговора 

којима се продужава рок за враћање краткорочних кредита закључује, пре истека рока 

уговореног основним уговором, односно у складу са Закључцима Владе и у складу са 

препоруком датом у Извештају о ревизији саставних делова годишњих финансисјких 

извештаја и правилности пословања Министарства финансија и привреде за период 01.01.-

29.08.2013. године и Министарства финансија за период од  30.08.-31.12.2013. године, број: 

400-243/2014-03/254  од 24. децембра 2014. године. 

 

(4) Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима (конто 621811) 

Министарство финансија је у 2014. години, из извора 14 – Неутрошена средства од 

приватизација, на име кредита домаћим нефиинансијским приватним предузећима, исказало 

издатке у укупном износу од 450.000 хиљада динара. 

На основу закључака Владе Република Србија је у 2014. години закључила два 

уговора о краткорочном кредиту са Симпом а.д. Врање: 
                                             у хиљадама динара 

Закључак Владе 
Уговор о 

краткорочном 

кредиту 

 Рок за 

повраћај 

кредита 

Решење о расподели и 

испллати средстава 

Број Опис Број Износ  

05 број 420-

1431/2014 од 
14.02.2014.г. 

Сагласност Владе да се из приватизационих 

примања буета РС одобри краткорочни 
бескаматни кредит СИМПО АД ВРАЊЕ, у 

износу од 300.000.000 динара, а на име 

обезбеђивања сировина и репроматеријала за 
наставак процеса производње. 

05 број 420-1431/2014-
1 од 20.02.2014.г. (број 

Симпа 2/14 од 

18.02.2014.г.) 

31.08.2014.г. 

18 број 404-02-

3/1-2014 од 
20.02.2014.г. 

300.000 

420-2376/2014 Сагласност Владе да се из приватизационих 05 број 420-2376/2014- 31.12.2014.г. 18 број 404-02- 150.000 
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од 14.03.2014.г. примања буета РС одобри краткорочни 

бескаматни кредит СИМПО АД ВРАЊЕ, у 

износу од 150.000.000 динара, а на име 
обезбеђивања сировина и репроматеријала за 

наставак процеса производње. 

1 од 14.03.2014.г. (број 

Симпа 3/14 од 

14.03.2014.г.) 

3-8/2014 од 

14.03.2014.г. 

Укупно 450.000 

 

У складу са Закључком Владе 05 број: 420-16759/2014 од 30.12.2014. године, којим се 

одоборава продужење рока за повраћај средстава  која су том предузећу стављена на 

располагање у 2013. и 2014 и 05 број: 420-2131/2015-1 од 12.03.2015. године, Република 

Србија је са Симпом а.д. Врање закључила анексе уговора, и то: 

- Анекс 05 број 420-16759/2014-3 од 16.01.2015. године  којим је рок за повраћај 

позајмљених средстава продужен до 30.06.2015. године; 

- Анекс 05 број 420-2131/2015-2 од 24.03.2015. године којим је рок за повраћај 

средстава кредита продужен  28.08.2015. године. 

Министарство је закључило  анексе уговора 16.01.2015. године и 24.03.2015. године, 

односно након истека рока у основним уговорима, као и након доношења Закључка Владе од 

30.12.2014. године којима је одобрено продужење рока.  

 

Закључак 

Министарство финансија је закључило анексе уговора, са Симпом а.д. Врање, након 

истека рока у основним уговорима, као и након доношења Закључка Владе од 30.12.2014. 

године, којима је одобрено продужење рока, чиме се и даље не поступа у складу са 

препоруком датом у Извештају о ревизији саставних делова годишњих финансијских 

извештаја и правилности пословања Министарства финансија и привреде за период 01.01.-

29.08.2013. године и Министарства финансија за период од  30.08.-31.12.2013. године којом 

је је препоручено да анексе уговора којима се продужава рок за враћање краткорочних 

кредита закључује, пре истека рока уговореног основним уговором, односно у складу са 

Закључцима Владе. 

 

Препорука: 

Препоручује се Министарству надлежном за област финансија да анексе уговора 

којима се продужава рок за враћање краткорочних кредита закључује, пре истека рока 

уговореног основним уговором, односно у складу са Закључцима Владе и у складу са 

препоруком датом у Извештају о ревизији саставних делова годишњих финансисјких 

извештаја и правилности пословања Министарства финансија и привреде за период 01.01.-

29.08.2013. године и Министарства финансија за период од  30.08.-31.12.2013. године, број: 

400-243/2014-03/254  од 24. децембра 2014. године. 

 

(5) Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и 

институцијама (конто 621911) 

  Исказани су издаци на име докапитализације Компаније Дунав осигурање а.д.о, 

Београд  у износу од 4.800.000 хиљада динара. 

 Закључком Владе 05 број 401-16168/2014 од 25.12.2014. године, дата је сагласност да 

се изврши докапитализација Компаније Дунав осигурање а.д.о, Београд путем уписа 

целокупне II РС емисије обичних акција Компаније Дунав осигурање а.д.о Београд и уплате 

новчаних средстава у износу од 4.800.000 хиљада динара, и тиме стекне 3966942 комада 

обичних акција, номиналне вредности од 1.210 динара по акцији. 
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Министарство је на основу напред наведеног Закључка, Решењем 18 број 404-02-3-

44/2014 од 26.12.2014. године извршило пренос средстава у износу од 4.800.000 хиљада 

динара Компанији Дунав осигурање а.д.о Београд 

 Закључак 

Издаци на име докапитализације правилно су исказани 

 

(6) Учешће капитала у домаћим пословним банкама (конто 621941) 

Министарство је у 2014. години  на основу Закључка Владе извршило пренос 

средстава на име учешћа капитала у домаћим пословним банкама у износу од 4.711.212 

хиљада динара. 
у хиљадама динара 

Редни 

број 

Закључак Владе 
Број Износ  

Број Опис 

1 

05 број 422-

15511/2014 од 
7.12.2014.г. 

 Прихвата  се Сажети извештај о процени вредности обичних акција Банке 

поштанска штедионица припремљен од стране Друштва за ревизију БДО д.о.о 

Београд од 7. новембра 2014. године, који чини саставни део Закључка; Влада је 

сагласна да РС изврши докапитализацију Банке Поштанска штедионица а.д. Београд 
путем уписа целокупне Седме емисије обичних акција Банке поштанска штедионица 

и уплате новчаних средстава у износу од 4.700.000.000 динара и тиме стекне 470.000 

комада обичних акција , номиналне вредности од 10.000 динара по акцији 

18 број 404-02-3-

43/2014 од 
17.12.2014.г. 

4.700.000 

2 

05 број 422-

13399/2014 од 

30.10.2014.г. 

Прихвата се Захтев акционара Српске банке а.д. Београд да РС, као контролни 

акционар изврши откуп акција у складу са чл.522 Закона о привредним друштвима, а 

који се односи на 23 комада обичних акција Српске банке а.д. Београд са правом 

гласа, ИСИН  број РССРБНЕ41200,ЦФИ код ЕСВУФР. Акције  ће се исплаћивати по 

цени од 11.677,22  динара за једну акцијушто износи 268.576,06 динара за 23 комада 

обичних акција Српске банке а.д. Београд 

18 број 404-02-

00003-41/2014 

од 05.12.2014.г. 

269 

3 

05 број 422-

12960/2014-1 од 

22.10.2014. 

Прихвата се Захтев 6 (шест) акционара Привредног друштва Југоинспект Београд 
а.д. РС, као контролни акционар, изврши откуп акција  у укупном износу од 

846.799,78 динара . Захтев се односи на укупно 298 комада обичних акција  са 

правом гласа ЦФИ код  ЕСВУФР ИСИН број РСЈГИНЕ31463. Акције по овом 

закључку испаћиваће се по цени од 2.841.61 динара за укупно 298 комада обичних 

акција што укупно износи 846.799.78 динара 

18 број 404-02-
00003-39/2014 

од 10.11.2014.г. 

23 

18 број 404-02-

00003-38/2014 

од 05.11.2014.г. 

424 

18 број 404-02-

00003-37/2014 

од 30.10.2014.г. 

162 

4 

05 број 422-

9935/2014 од 
4.09.2014.г. 

Прихвата се Захтев акционара Српске банке а.д. Београд да РС, као контролни 

акционар изврши откуп акција у складу са чл.522 Закона о привредним друштвима, а 

који се односи на 5 комада обичних акциј Српске банке а.д. Београд са правом гласа, 

ИСИН  број РССРБНЕ41200,ЦФИ код ЕСВУФР . Акције  ће се исплаћивати по цени 
од 11.677,22  динара за једну акцију што износи 58,386.00 динара за 5 комада 

обичних акција Српске банке а.д. Београд 

18 број 404-02-

00003-40/2014 
од 18.11.2014.г. 

58 

5 

5 број 422-

8919/2014 од 

14.08.2014.г. 

Прихвата се Захтев акционара Српске банке а.д. Београд да РС, као контролни 

акционар изврши откуп акција у складу са чл.522 Закона о привредним друштвима, а 

који се односи на 118 комада обичних акциј Српске банке а.д. Београд са правом 

гласа, ИСИН  број РССРБНЕ41200,ЦФИ код ЕСВУФР , акције исплаћиваће се у 

износу од 11.677.22 динара, за 118 комада обичних акција, укупно 1.377.911,96 

динара 

18 број 404-02-

00003-36/2014 

од 08.09.2014.г. 

187 

18 број 404-02-

00003-35/2014 

од 05.09.2014.г. 

269 

18 број 404-02-

00003-35/2014 

од 26.08.2014.г. 

923 

6 

5 број 422-

2961/2014 од 

11.04.2014.г. 

Прихвата се Захтев акционара Југоинспект а.д. Београд да РС, као контролни 

акционар изврши откуп акција у складу са чл.522 Закона о привредним друштвима, а 

који се односи на 812 комада обичних акција Српске банке а.д. Београд са правом 

гласа, ИСИН  број РСЈГИНЕЗ 31463,ЦФИ код ЕСВУФР , акције исплаћиваће се у 

износу од 2.834,24 динара, за 812 комада обичних акција, укупно 2.301.402,88 

динара 

18 број 404-02-
00003-22/2014 

од 22.04.2014.г. 

757 

18 број 404-02-

00003-23/2014 

од 23.04.2014.г. 

663 

18 број 404-02-

00003-27/2014 

од 06.05.2014.г. 

179 

18 број 404-02-3-

28/2014 од 

08.05.2014.г. 

227 

18 број 404-02-3-

29/2014 од 
09.05.2014.г. 

196 

18 број 404-02-3-

30/2014 од 

19.05.2014.г. 

181 

18 број 404-02-3-

32/2014 од 
98 



Напомене уз Извештај о ревизији делова Годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства 

финансија за 2014. годину 

 

36 

 

23.05.2014.г. 

7 

05 број 422-

2535/2014 од 

25.03.2014.г. 

Прихвата се Захтев акционара Српске банке а.д. Београд да РС, као контролни 

акционар изврши откуп акција у складу са чл.522 Закона о привредним друштвима, а 

који се односи на 20 комада обичних акција Српске банке а.д. Београд са правом 

гласа, ИСИН  број РССРБНЕ41200,ЦФИ код ЕСВУФР. Акције  ће се исплаћивати по 

цени од 14.271,01   динара за једну акцију што износи 285.420,20 динара за 20 

комада обичних акција Српске банке а.д. Београд 

18број 404-02-3-

21/2014 од 

09.04.2014.г. 

285 

8 
05 број 422-
2122/2014 од 

07.03.2014.г. 

Прихвата се Захтев акционара Српске банке а.д. Београд да РС, као контролни 

акционар изврши откуп акција у складу са чл.522 Закона о привредним друштвима, а 
који се односи на 3 комада обичних акција Српске банке а.д. Београд са правом 

гласа, ИСИН  број РССРБНЕ41200,ЦФИ код ЕСВУФР. Акције  ће се исплаћивати по 

цени од 15.453,34   динара за једну акцију што износи 46.360,02 динара за 3 комада 

обичних акција Српске банке а.д. Београд 

18 број 404-02-3-
12/2014 од 

19.03.2014.г. 

46 

9 

05 број 422-

1809/2014-1 од 

28.02.2014.г. 

Прихвата се Захтев акционара Југоинспект а.д. Београд да РС, као контролни 
акционар изврши откуп акција у складу са чл.522 Закона о привредним друштвима, а 

који се односи на 2.189 комада обичних акција Српске банке а.д. Београд са правом 

гласа, ИСИН  број РСЈГИНЕЗ 31463,ЦФИ код ЕСВУФР , акције исплаћиваће се у 

износу од 2.834,24 динара, за 2.1892 комада обичних акција, укупно  6.204.151,36 

динара 

18 број 404-02-3-

26/2014 од 

06.05.2014.г. 

400 

18 број 404-02-3-

25/2014 од 

25.04.2014.г. 

11 

18 број 404-02-3-

18/2014 од 
31.03.2014.г 

266 

18 број 404-02-3-

19/2014 од 

01.04.2014.г 

82 

18 број 404-02-3-

17/2014 од 

28.03.2014.г 

306 

18 број 404-02-3-

15/2014 од 

27.03.2014.г 

277 

18 број 404-02-3-

13/2014 од 
20.03.2014.г 

193 

18 број 404-02-3-
11/2014 од 

19.03.2014.г 

235 

18 број 404-02-3-

10/2014 од 

18.03.2014.г 

1.083 

18 број 404-02-3-

9/2014 од 

17.03.2014.г 

408 

18 број 404-02-3-

7/2014 од 

14.03.2014.г 

227 

18 број 404-02-3-
6/2014 од 

13.03.2014.г 

201 

18 број 404-02-3-

5/2014 од 

11.03.2014.г 

261 

18 број 404-02-3-

4/2014 од 

10.03.2014.г 

938 

18 број 404-02-3-

3/2014 од 

07.03.2014.г 

612 

18 број 404-02-3-

2/2014 од 
06.03.2014.г 

703 

10 

05 број 422-

11072/2013 од 

20.12.2013.г. 

Прихвата се Захтев акционара Српске банке а.д. Београд да РС, као контролни 

акционар изврши откуп акција у складу са чл.522 Закона о привредним друштвима, а 

који се односи на 4 комада обичних акције Српске банке а.д. Београд са правом 

гласа, ИСИН  број РССРБНЕ41200,ЦФИ код ЕСВУФР. Акције  ће се исплаћивати по 

цени од 15.453,34   динара за једну акцију што износи 61.813,36 динара за 4 комада 

обичних акција Српске банке а.д. Београд 

18 број 404-02-3-

16/2014 од 

27.03.2014.г 

62 

СВЕГА 4.711.212 

  

 Закључак 

Издаци на име учешћа капитала у домаћим пословним банкама правилно су исказани. 
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Извод из Ивештаја о извршењу буџета Министарства финансија за период од 01.01. - 31.12.2014. године,  у делу који се 

односи на ревидиране економске класификације (функција 90 – Социјална заштита некласификована на другом месту) 
 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  

(од 6 до 11) 

Приходи из буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5002 + 5106) 

240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5094 + 5099 + 

 5103) 

240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5105 791100 Приходи из буџета 240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5171   
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

(5001 + 5131) 
240.550.321 236.614.625 236.614.625           

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

одобрених апропријација из  

буџета 

Износ извршених расхода и издатака 

Укупно  

(од 6 до 11) 

Расходи и издаци на терет буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 +  

5341) 

240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ  

(5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 

5324) 

240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5293 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(5288+5289) 
240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5303 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5304 464100 
Текуће дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5435   
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

(5172 + 5387) 
240.550.321 236.614.625 236.614.625           

Ознака 

ОП 
Број 

конта 
Опис 

Планирани приходи и 

примања / расходи и издаци 

Остварени приходи и примања и расходи и издаци 

Укупно  

(од 6 до 11) 

Из буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5001) 

240.550.321 236.614.625 236.614.625           

5437   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 
240.550.321 236.614.625 236.614.625           
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5438   
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 

– 5437) > 0 
0               

5439   
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит 

(5437 – 5436) > 0 
0               

5440 900000 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И  

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(5131) 

0               

5442   ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0                 

5444   
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169 -  

5431) > 0 
0               

5445   
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431 -  

5169) > 0 
0               

 

Извод из Ивештаја о извршењу буџета Министарства финансија за период од 01.01. - 31.12.2014. године,  у делу који се 

односи на ревидиране економске класификације (функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови) 
 

Ознака 

ОП 
Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Приходи из буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5002 + 5106) 

14.357.612 13.740.308 13.740.308           

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5094 + 5099 + 

 5103) 

14.357.612 13.740.308 13.740.308           

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 14.357.612 13.740.308 13.740.308           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 14.357.612 13.740.308 13.740.308           

5105 791100 Приходи из буџета 14.357.612 13.740.308 13.740.308           

5131 900000 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И  

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(5132 + 5151) 

26.528.295 22.880.121           22.880.121 

5132 910000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  

(5133 + 5143) 
26.528.295 22.880.121           22.880.121 

5133 911000 
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 

5134 до 5142) 
13.315.646 9.667.473           9.667.473 

5134 911100 
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, 
изузев акција 

13.315.646 9.667.473           9.667.473 

5143 912000 
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА 

(од 5144 до 5150) 
13.212.649 13.212.648           13.212.648 

5146 912300 Примања од задуживања мултилатералних институција 13.212.649 13.212.648           13.212.648 

5171   
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

(5001 + 5131) 
40.885.907 36.620.429 13.740.308 0 0 0 0 22.880.121 

Ознака Број Опис Износ Износ извршених расхода и издатака 
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ОП конта одобрених апропријација 

из  буџета 
Укупно  

(од 6 до 

11) 

Расходи и издаци на терет буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 +  

5341) 

4.540.746 4.229.096 4.229.096           

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ  

(5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 

5324) 

1.414.578 1.314.165 1.314.165           

5280 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5281+5284+5287+5290) 432.212 410.212 410.212           

5287 453000 
СУБВНЕЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА(5288+5289) 
432.212 410.212 410.212           

5288 453100 
Текуће субвенције јавним финансијским 

институцијама 
0 410.212 410.212           

5387 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388+5413) 
45.795.161 41.841.333 9.511.212         32.330.121 

5413 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ(5414+5424+5433) 
45.795.161 41.841.333 9.511.212         32.330.121 

5417 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0 13.212.648           13.212.648 

5419 621500 Кредити домаћим нефинансијским институцијама   9.000.000           9.000.000 

5422 621800 Кредити домаћим нефинансијским јавним предузећима   450.000           450.000 

5423 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала   19.178.685 9.511.212         9.667.473 

5435   
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

(5172 + 5387) 
50.335.907 46.070.429 13.740.308         32.330.121 

Ознака 

ОП 
Број 

конта 
Опис 

Планирани приходи и 

примања / расходи и 

издаци 

Остварени приходи и примања и расходи и издаци 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Из буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5436   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) 
14.357.612 13.740.308 13.740.308           

5437   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 
4.540.746 4.229.096 4.229.096           

5438   
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 
5437) > 0 

9.816.866 9.511.212 9.511.212           

5439   
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 

5436) > 0 
                

5440   

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И  

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(5131) 

26.528.295 22.880.121           22.880.121 

5441   
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387) 
45.795.161 41.841.333 9.511.212         32.330.121 

5443   МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0 19.266.866 18.961.212 9.511.212         9.450.000 

5444   
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169 -  

5431) > 0 
                

5445   
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431 -  

5169) > 0 
  9.450.000 9.450.000         9.450.000 

 



Годишњи финансијски извештај Министарства финансија за 2014. годину 

 

42 

 

Извод из Ивештаја о извршењу буџета Министарства финансија за период од 01.01. - 31.12.2014. године,  у делу који се 

односи на ревидиране економске класификације (функција 160 –Опште јавне услуге некласификоване на другом месту) 
 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Приходи из буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5002 + 5106) 

7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5094 + 5099 + 

 5103) 

7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5105 791100 Приходи из буџета 7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5171   
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

(5001 + 5131) 
7.464.693 7.118.857 7.118.857           

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

одобрених апропријација из  

буџета 

Износ извршених расхода и издатака 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Расходи и издаци на терет буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 +  

5341) 

7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ  

(5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 

5324) 

7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5324 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ  

(5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339) 
7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5325 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1.941.428 1.915.481 1.915.481           

5327 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама   1.915.481 1.915.481           

5435   
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

(5172 + 5387) 
7.464.693 7.118.857 7.118.857           

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Планирани приходи и 

примања / расходи и издаци 

Остварени приходи и примања и расходи и издаци 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Из буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5436   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) 
7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5437   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 
7.464.693 7.118.857 7.118.857           

5438   Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436                 
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– 5437) > 0 

5439   
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 

– 5436) > 0 
                

5440   

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И  

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(5131) 

                

5442   ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0                 

5444   
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169 -  

5431) > 0 
                

5445   
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431 -  

5169) > 0 
                

 

Извод из Ивештаја о извршењу буџета Министарства финансија за период од 01.01. - 31.12.2014. године,  у делу који се 

односи на ревидиране економске класификације (функција 180 – Трансакције општег карактера између различитих нивоа 

власти) 

 

 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Приходи из буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5002 + 5106) 

34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5094 + 5099 + 

 5103) 

34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5105 791100 Приходи из буџета 34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5171   
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

(5001 + 5131) 
34.343.066 34.323.066 34.323.066           

Ознака 

ОП 
Број 

конта 
Опис 

Износ 

одобрених апропријација из  

буџета 

Износ извршених расхода и издатака 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Расходи и издаци на терет буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 +  

5341) 

34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ  

(5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 

5324) 

34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5293 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(5294+5297+5300+5303+5306) 
34.343.066 34.323.066 34.323.066           
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5300 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

(5301+5302) 
34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5435   
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

(5172 + 5387) 
34.343.066 34.323.066 34.323.066           

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Планирани приходи и 

примања / расходи и издаци 

Остварени приходи и примања и расходи и издаци 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Из буџета 
Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5436   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) 
34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5437   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 
34.343.066 34.323.066 34.323.066           

5438   
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 

5437) > 0 
                

5439   
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 

5436) > 0 
                

5440 900000 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И  

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(5131) 

                

70369 70367 ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0                 

5444   
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169 -  

5431) > 0 
                

5445   
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431 -  

5169) > 0 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


