
ЗАКОН 

о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину 

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

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

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

Републике Србије за 2018. годину, његово извршење, обим задуживања за 

потребе финансирања конкретних пројеката и давање гаранција, 

коришћење донација, пројектних зајмова и коришћење прихода од продаје 

добара и услуга буџетских корисника. 

Члан 2. 

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине буџета 

Републике Србије за 2018. годину износе укупно 1.247.236.373.959 динара, 

од чега остварење прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 

директних буџетских корисника износи 1.179.445.908.959 динара, док 

расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета Републике 

Србије за 2018. годину износе укупно 1.187.854.836.550 динара, од чега 

извршење расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине директних 

буџетских корисника износи 1.120.071.928.550 динара. 

Извршење буџета Републике Србије за 2018. годину састojи се од: 

у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

П Л А Н 
Остварење/ 

извршење 

Укупни приходи и 

примања остварена по 

основу продаје 

нефинансијске 

имовине 

1.178.448.355.000 1.247.236.373.959 

од тога: приходи и 

примања остварени по 

основу продаје 

нефинансијске 

имовине директних 

буџетских корисника 

  1.179.445.908.959 

од тога: трансфери 

између буџетских 

корисника на 

  67.790.465.000 



различитом нивоу 

власти, приходи од 

продаје добара и 

услуга и донације 

индиректних 

буџетских корисника 

Укупни расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине 

1.179.248.230.000 1.187.854.836.550 

од тога: расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине директних 

буџетских корисника 

  1.120.071.928.550 

од тога: расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине индиректних 

буџетских корисника 

  67.782.908.000 

Буџетски 

суфицит/дефицит 
-799.875.000 59.381.537.409 

Издаци за отплату 

главнице (у циљу 

спровођења јавних 

политика) 

20.950.000.000 19.727.426.644 

Издаци за набавку 

финансијске имовине 

(у циљу спровођења 

јавних политика) 

6.650.125.000 6.761.981.341 

од тога: издаци за 

набавку финансијске 

имовине 

(у циљу спровођења 

јавних политика) 

директних буџетских 

корисника 

  6.754.424.341 

од тога: издаци за 

набавку финансијске 

имовине 

  7.557.000 



(у циљу спровођења 

јавних политика) 

индиректних 

буџетских корисника 

Укупан фискални 

суфицит/дефицит 
-28.400.000.000 32.892.129.424 

Б. РАЧУН 

ФИНАНСИРАЊА 
    

Примања од 

задуживања и продаје 

финансијске имовине 

676.500.000.000 424.513.833.328 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске имовине 

647.336.529.000 462.459.900.941 

Нето финансирање 28.400.000.000 -32.892.129.424 

Промена стања на 

рачуну 

(позитивна - повећање 

готoвинских средстава 

негативна - смањење 

готовинских 

средстава) 

763.471.000 -5.053.938.189  

Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 

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

издатака: 

у динарима 

ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
П Л А Н Остварење 

УКУПНИ 

ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

  1.178.448.355.000 1.247.236.373.959 

од тога: укупни 

приходи и 

примања 

директних 

буџетских 

корисника 

    1.179.445.908.959 



од тога: 

трансфери 

између 

буџетских 

корисника на 

различитом 

нивоу власти, 

приходи од 

продаје добара 

и услуга и 

донације из 

достављених 

извештаја 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    67.790.465.000 

1. Порески 

приходи 
71 988.600.000.000 1.006.879.443.731 

1.1. Порез на 

доходак 

грађана 

7111 56.700.000.000 59.203.520.842 

1.2. Порез на 

добит правних 

лица 

7112 88.000.000.000 102.212.004.451 

1.3. Порез на 

додату 

вредност 

7141 503.400.000.000 499.828.365.700 

- Порез на 

додату 

вредност у 

земљи 

  75.500.000.000 62.994.318.237 

- Порез на 

додату 

вредност из 

увоза 

  425.000.000.000 433.406.988.873 

- Други порези 

на добра и 

услуге 

  2.900.000.000 3.427.058.590 

1.4. Акцизе 717 286.300.000.000 290.039.267.292 



- Акцизе на 

деривате нафте 
  153.200.000.000 156.794.156.848 

- Акцизе на 

дуванске 

прерађевине 

  100.200.000.000 99.475.884.840 

- Акцизa на 

електричну 

енергију 

  17.000.000.000 17.021.337.286 

- Остале акцизе   15.900.000.000 16.747.888.318 

1.5. Царине 715 42.900.000.000 43.649.585.091 

1.6. Остали 

порески 

приходи 

7145 11.300.000.000 11.946.700.355 

2. Непорески 

приходи 
  175.609.109.000 224.459.806.461 

од тога: 

непорески 

приходи 

директних 

корисника 

    159.487.754.461 

од тога: 

непорески 

приходи из 

достављених 

извештаја 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    64.972.052.000 

Редовни 

непорески 

приходи 

  80.500.000.000 85.551.261.844 

- Приходи од 

имовине 
741 13.600.000.000 15.909.498.851 

- Таксе 742 13.600.000.000 16.009.854.104 

- Приходи од 

продаје добара 

и услуга 

742 25.100.000.000 23.113.231.103 



- Новчане 

казне 
743 7.000.000.000 7.310.595.250 

- Oстали 

редовни 

непорески 

приходи 

714,745 16.200.000.000 17.491.544.836 

- Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине 

8 5.000.000.000 5.716.537.700 

Ванредни 

непорески 

приходи 

  42.000.000.000 71.612.915.739 

- Добит јавних 

агенција 
741 1.600.000.000 2.037.915.573 

- Део добити 

јавних 

предузећа и 

дивиденде 

буџета 

741, 745 15.500.000.000 27.270.098.012 

- Остали 

ванредни 

приходи 

745 4.000.000.000 20.803.755.627 

- Приход од 

смањења 

зарада у јавном 

сектору 

745 20.900.000.000 21.501.146.527 

Непорески 

приходи 

индиректних 

корисника 

  53.109.109.000 67.295.628.878 

- Трансфери 

између 

буџетских 

корисника на 

различитом 

нивоу власти 

733 23.413.983.000 34.890.485.310 

- Приходи од 

продаје добара 
742 29.695.126.000 32.405.143.568 



и услуга 

3. Донације 731, 732, 744 14.239.246.000 15.897.123.767 

од тога: 

донације 

директних 

буџетских 

корисника 

    13.078.710.767 

од тога: 

донације 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.818.413.000 

Извршени расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за 

отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку 

финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) исказани су у 

следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

у динарима 

ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
П Л А Н Извршење 

УКУПНИ 

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

  1.206.848.355.000 1.214.344.244.535 

од тога: укупни 

расходи и 

издаци 

директних 

буџетских 

корисника 

    1.146.553.779.535 

од тога: укупни 

расходи и 

издаци 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    67.790.465.000 

1. Текући 

расходи 
4 1.052.019.256.000 1.040.967.996.277 

од тога: текући 

расходи 

директних 

    978.892.441.277 



буџетских 

корисника 

од тога: текући 

расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    62.075.555.000 

1.1. Расходи за 

запослене 
41 272.308.387.000 282.019.582.854 

од тога: 

расходи за 

запослене 

директних 

буџетских 

корисника 

    256.219.332.854 

од тога: 

расходи за 

запослене 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    25.800.250.000 

- Плате 

запослених 
411 209.137.083.000 215.455.273.500 

од тога: плате 

запослених 

директних 

буџетских 

корисника 

    199.287.064.500 

од тога: плате 

запослених 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    16.168.209.000 

- Доприноси на 

терет 

послодавца 

412 41.877.977.000 43.090.204.767 

од тога: 

доприноси на 

терет 

послодавца 

    40.196.457.767 



директних 

буџетских 

корисника 

од тога: 

доприноси на 

терет 

послодавца 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.893.747.000 

- Остали 

расходи за 

запослене 

413 до 417 21.293.327.000 23.474.104.587 

од тога: остали 

расходи за 

запослене 

директних 

буџетских 

корисника 

    16.735.810.587 

од тога: остали 

расходи за 

запослене 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    6.738.294.000 

1.2. Расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

42 119.669.644.000 118.552.539.376 

од тога: 

расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

директних 

буџетских 

корисника 

    85.877.656.376 

од тога: 

расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

индиректних 

буџетских 

    32.674.883.000 



корисника 

1.3. Расходи по 

основу отплате 

камата 

44 117.820.524.000 106.520.936.103 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата 

директних 

буџетских 

корисника 

    106.495.336.103 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    25.600.000 

- Расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

441 56.205.961.000 55.191.379.119 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

директних 

буџетских 

корисника 

    55.190.879.119 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    500.000 

- Расходи по 

основу отплате 

камата на 

442 56.345.000.000 47.451.365.025 



стране кредите 

- Отплата 

камата по 

основу 

активираних 

гаранција 

443 3.470.000.000 2.376.244.194 

- Пратећи 

трошкови 

задуживања 

444 1.799.563.000 1.501.947.765 

од тога: 

пратећи 

трошкови 

задуживања 

директних 

буџетских 

корисника 

    1.476.847.765 

од тога: 

пратећи 

трошкови 

задуживања 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    25.100.000 

1.4. Субвенције 45 89.346.101.000 89.588.710.668 

- Субвенције у 

привреди 
  15.050.000.000 12.251.079.133 

- Субвенције у 

пољопривреди 
  34.315.130.000 32.189.056.880 

- Субвенције за 

железницу 
  14.710.000.000 14.938.743.792 

- Субвенције за 

путеве 
  8.494.100.000 12.835.700.000 

- Субвенције у 

области 

туризма 

  1.180.000.000 1.238.521.263 

- Субвенције за 

културу 
  4.000.000.000 4.000.000.000 

- Остале   11.596.871.000 12.135.609.600 



субвенције 

1.5. Донације 

страним 

владама 

461 14.508.000 83.928.036 

1.6. Дотације 

међународним 

организацијама 

462 4.033.754.000 4.103.723.230 

од тога: 

дотације 

међународним 

организацијама 

директних 

буџетских 

корисника 

    4.085.563.230 

од тога: 

дотације 

међународним 

организацијама 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    18.160.000 

1.7. Трансфери 

осталим 

нивоима власти 

463 79.516.731.000 87.400.227.909 

од тога: 

трансфери 

осталим 

нивоима власти 

директних 

буџетских 

корисника 

    87.313.660.909 

од тога: 

трансфери 

осталим 

нивоима власти 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    86.567.000 

- Трансфери 

општинама и 
  33.307.366.000 36.178.887.000 



градовима 

- Трансфери за 

запослене у 

образовању на 

територији АПВ 

  31.069.948.000 30.900.259.475 

- Остали 

трансфери 
  15.139.417.000 20.321.081.434 

1.8. Трансфери 

организацијама 

за обавезно 

социјално 

осигурање 

464 222.153.064.000 208.118.167.605 

- Републички 

фонд за 

пензијско и 

инвалидско 

осигурање 

  185.800.000.000 172.225.966.664 

- Национална 

служба за 

запошљавање 

  550.000.000 451.917.884 

- Републички 

фонд за 

здравствено 

осигурање 

  31.100.000.000 31.546.087.497 

- Фонд за 

социјално 

осигурање 

војних 

осигураника 

  440.000.000 431.691.611 

- Остали 

трансфери 
  4.263.064.000 3.462.503.949 

1.9. Остале 

дотације и 

трансфери 

465 4.145.298.000 5.182.350.818 

од тога: остале 

дотације и 

трансфери 

директних 

буџетских 

    5.150.273.818 



корисника 

од тога: остале 

дотације и 

трансфери 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    32.077.000 

1.10. Социјална 

заштита из 

буџета 

47 114.943.352.000 112.574.171.747 

од тога: 

социјална 

заштита из 

буџета 

директних 

буџетских 

корисника 

    109.600.563.747 

од тога: 

социјална 

заштита из 

буџета 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.973.608.000 

- Дечја заштита   54.142.959.000 53.627.753.948 

- Борачко-

инвалидска 

заштита 

  13.680.000.000 12.588.022.262 

- Социјална 

заштита 
  33.382.368.000 32.690.682.345 

- Транзициони 

фонд 
  2.000.000.000 977.395.272 

- Ученички 

стандард 
  2.633.992.000 2.291.631.490 

- Студентски 

стандард 
  4.096.167.000 3.731.503.552 

- Фонд за 

младе таленте 
  800.261.000 797.046.266 



- Спортске 

стипендије, 

награде и 

признања 

  1.275.852.000 1.415.485.859 

- Избегла и 

расељена лица 
  812.932.000 662.220.940 

- Остала 

социјална 

заштита из 

буџета 

  2.118.821.000 3.792.429.813 

1.11. Остали 

текући расходи 
43, 48 и 49 28.067.893.000 26.823.657.931 

од тога: остали 

текући расходи 

директних 

буџетских 

корисника 

    26.359.247.931 

од тога: остали 

текући расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    464.410.000 

- Средства 

резерви 
499 3.002.000.000   

- Остали текући 

расходи 
43 и 48 25.065.893.000 26.823.657.931 

од тога: остали 

текући расходи 

директних 

буџетских 

корисника 

    26.359.247.931 

од тога: остали 

текући расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    464.410.000 

2. Капитални 

издаци 
5 127.228.974.000 146.886.840.273 



од тога: 

капитални 

издаци 

директних 

буџетских 

корисника 

    141.179.487.273 

од тога: 

капитални 

издаци 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    5.707.353.000 

3. Издаци за 

отплату 

главнице (у 

циљу 

спровођења 

јавних 

политика) 

61 20.950.000.000 19.727.426.644 

- Отплата 

главнице по 

гаранцијама 

613 20.950.000.000 19.727.426.644 

4. Издаци за 

набавку 

финансијске 

имовине (у 

циљу 

спровођења 

јавних 

политика) 

62 6.650.125.000 6.761.981.341 

од тога: издаци 

за набавку 

финансијске 

имовине 

директних 

буџетских 

корисника 

    6.754.424.341 

од тога: издаци 

за набавку 

финансијске 

имовине 

    7.557.000 



индиректних 

буџетских 

корисника 

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и 

отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим 

износима: 

у динарима 

Б. РАЧУН 

ФИНАНСИРАЊА 

Eкономскa 

класификацијa 
П Л А Н 

Остварење/ 

извршење 

Нето финансирање   28.400.000.000 -32.892.129.424 

Примања од 

задуживања и 

примања од 

продаје домаће 

финансијске 

имовине 

9 676.500.000.000 424.513.833.328 

Примања од 

задуживања 
91 675.700.000.000 403.706.673.227 

Примања од 

емитовања хартија 

од вредности на 

домаћем 

финансијском 

тржишту 

(записи и 

обвезнице 

емитоване на 

домаћем 

финансијском 

тржишту у домаћој 

и страној валути – 

дисконтована 

продајна вредност) 

9111 425.000.000.000 293.040.598.615 

Примања од 

емитовања хартија 

од вредности на 

међународном 

финансијском 

тржишту 

(Еврообвезнице - 

9121 121.700.000.000   



државне хартије од 

вредности 

емитоване на 

међународном 

финансијском 

тржишту у домаћој 

и страној валути – 

прилив по 

продајној цени) 

Примања од 

домаћег и 

иностраног 

задуживања 

(примљени кредити 

од домаћих и 

иностраних 

финансијских 

комерцијалних и 

мултилатералних 

институција и 

иностраних влада) 

9112-9119 

9122-9129 
129.000.000.000 110.666.074.612 

Примања од 

продаје домаће 

финансијске 

имовине 

92 800.000.000 20.807.160.101 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске 

имовине 

6 647.336.529.000 462.459.900.941 

Издаци за отплату 

кредита 
61 617.050.529.000 454.442.890.845 

Отплата главнице 

домаћим 

кредиторима 

611 309.200.529.000 256.580.614.634 

Отплата главнице 

страним 

кредиторима 

612 303.200.000.000 193.957.089.774 

Отплата главнице 

по гаранцијама 
613 4.650.000.000 3.905.186.437 

Издаци за набавку 62 30.286.000.000 8.017.010.096 



финансијске 

имовине 

Промена стања на 

рачуну 

(позитивна - 

повећање 

готовинских 

средстава 

негативна - 

смањење 

готовинских 

средстава) 

  

  

763.471.000 

  

  

-5.053.938.189 

  

Члан 3. 

Средства за финансирање набавке финансијске имовине и отплату главнице 

по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне 

обавезе Републике Србије у укупном износу од 488.949.308.926 динара, 

обезбеђена су из оствареног суфицита, зајмова домаћих и међународних 

комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних 

влада у износу од 110.666.074.612 динара, емитовањa државних хартија од 

вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту 

у домаћој и страној валути) у износу од 293.040.598.615 динара и примања 

од продаје домаће финансијске имовине у износу од 20.807.160.101 динар. 

Примања по основу задуживања и продаје домаће финансијске имовине уз 

остварени суфицит мања су од средстава потребних за финансирање 

набавке финансијске имовине и отплату главнице дугова у износу од 

5.053.938.189 динара, што представља негативну промену стања на рачуну. 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 4. 

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга 

извршени су у укупном износу од 1.676.804.145.476 динара, финансирани 

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

у колони 12. 

Укупни расходи и издаци на основу консолидованих извештаја директних 

буџетских корисника за индиректне кориснике из додатних прихода и 

примања извршени су у укупном износу од 67.790.465.000 динара и 

исказани су по корисницима и програмима у колони 11. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Члан 5. 

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

гласнику Републике Србије”. 


