
ЗАКОН 

о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. 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 2014. годину, његово извршење, обим задуживања за 

потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката, као и коришћење 

средстава из додатних прихода и примања. 

Члан 2. 

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине буџета 

Републике Србије за 2014. годину износе укупно 940.906.694.245 динара, од 

чега остварење прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 

директних буџетских корисника износи 882.183.847.245 динара, док 

расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета Републике 

Србије за 2014. годину износе укупно 1.101.449.907.183 динара, од чега 

извршење расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине директних 

буџетских корисника износи 1.042.727.060.183 динара. 

Извршење буџета Републике Србије за 2014. годину састojи се од: 

у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

ПЛАН 
Oстварење/ 

извршење 

Укупни приходи и 

примања остварена по 

основу продаје 

нефинансијске 

имовине 

897.165.195.000 940.906.694.245 

од тога: приходи и 

примања остварени по 

основу продаје 

нефинансијке имовине 

директних буџетских 

корисника 

 882.183.847.245 

од тога: трансфери 

између буџетских 

корисника на 

различитом нивоу 

  58.722.847.000 



власти, приходи од 

продаје добара и 

услуга и донације 

индиректних 

буџетских корисника 

Укупни расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине 

1.110.120.984.547 1.101.449.907.183 

од тога: расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине директних 

буџетских корисника 

 1.042.727.060.183 

од тога: расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске 

имовине индиректних 

буџетских корисника 

  58.722.847.000 

Буџетски 

суфицит/дефицит 
-212.955.789.547 -160.543.212.938 

Издаци за набавку 

финансијске имовине 

(у циљу спровођења 

јавних политика) 

11.805.113.000 13.741.988.061 

Укупан фискални 

суфицит/дефицит 
-224.760.902.547 -174.285.200.999 

Б. РАЧУН 

ФИНАНСИРАЊА 
    

Примања од 

задуживања и продаје 

финансијске имовине 

742.001.630.286 606.655.783.072 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске имовине 

459.857.609.000 439.390.315.556 

Нето финансирање 224.760.902.547 174.285.200.999 

Промена стања на 

рачуну (позитивна - 

повећање готoвинских 

57.383.118.739 -7.019.733.483 



средстава негативна - 

смањење готовинских 

средстава) 

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 

  897.165.195.000 940.906.694.245 

од тога: приходи 

и примања 

директних 

буџетских 

корисника 

    882.183.847.245 

од тога: 

трансфери 

између 

буџетских 

корисника на 

различитом 

нивоу власти, 

приходи од 

продаје добара и 

услуга и 

донације 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    58.722.847.000 

1. Порески 

приходи 
71 759.352.000.000 770.958.091.455 

1.1. Порез на 

доходак грађана 
7111 43.700.000.000 44.820.605.717 

1.2. Порез на 

добит правних 

лица 

7112 66.152.000.000 63.790.644.104 

1.3. Порез на 7141 398.000.000.000 409.564.194.664 



додату вредност 

- Порез на 

додату вредност 

у земљи 

  104.300.000.000 111.453.836.542 

- Порез на 

додату вредност 

из увоза 

  291.100.000.000 295.501.074.501 

- Порез на 

промет 

производа из 

претходних 

година 

  2.600.000.000 2.609.283.621 

1.4. Акцизе 717 211.200.000.000 212.473.460.826 

- Акцизе на 

деривате нафте 
  118.000.000.000 121.331.477.227 

- Акцизе на 

дуванске 

прерађевине 

  79.500.000.000 77.568.970.879 

- Остале акцизе   13.700.000.000 13.573.012.720 

1.5. Царине 715 31.000.000.000 31.025.757.579 

1.6. Остали 

порески приходи 
7145 9.300.000.000 9.283.428.565 

2. Непорески 

приходи 
  130.313.195.000 161.078.861.778 

Редовни 

непорески 

приходи 

  71.100.000.000 75.530.494.952 

- Приходи од 

имовине 
741 13.200.000.000 17.085.200.199 

- Таксе 742 15.800.000.000 15.001.244.140 

- Новчане казне 743 5.000.000.000 5.524.687.193 

- Приходи од 

продаје добара и 

услуга 

742 24.100.000.000 22.510.013.383 

- Примања од 

продаје 
8 6.300.000.000 7.014.220.142 



нефинанскијске 

имовине 

- Остали 

редовни 

непорески 

приходи 

714,745 6.700.000.000 8.395.129.895 

Ванредни 

непорески 

приходи 

  26.300.000.000 29.198.916.506 

- Добит НБС 741 0 0 

- Добит јавних 

агенција 
741 1.100.000.000 1.186.160.690 

- Део добити 

јавних 

предузећа и 

дивиденде 

буџета 

745 7.600.000.000 9.775.132.697 

- Остали 

ванредни 

приходи 

745 6.100.000.000 7.115.632.289 

- Приходи од 

привременог 

смањења зарада 

у јавном сектору 

745 11.500.000.000 11.121.990.830 

Непорески 

приходи 

индиректних 

корисника 

  32.913.195.000 56.349.450.320 

- Трансфери 

између 

буџетских 

корисника на 

различитом 

нивоу власти 

733 8.956.000.000 30.366.920.320 

- Приходи од 

продаје добара и 

услуга 

742 23.957.195.000 25.982.530.000 

3. Донације 731,732, део 7.500.000.000 8.869.741.012 



744 

од тога: 

донације 

директних 

буџетских 

корисника 

   6.457.321.012 

од тога: 

донације 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.412.420.000 

Извршени расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних 

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

расхода и издатака: 

у динарима 

ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
ПЛАН Извршење 

УКУПНИ 

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

  1.121.926.097.547 1.115.191.895.244 

од тога: 

расходи и 

издаци 

директних 

буџетских 

корисника 

    1.056.469.048.244 

од тога: 

расходи и 

издаци 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    58.722.847.000 

1. Текући 

расходи 
4 1.066.650.020.237 1.066.821.752.666 

од тога: текући 

расходи 

директних 

буџетских 

корисника 

    1.011.507.485.666 



од тога: текући 

расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    55.314.267.000 

1.1. Расходи за 

запослене 
41 263.748.868.233 274.578.825.426 

од тога: 

расходи за 

запослене 

директних 

буџетских 

корисника 

    250.177.109.426 

од тога: 

расходи за 

запослене 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    24.401.716.000 

Плате 

запослених 
411 200.615.597.270 208.466.242.683 

од тога: плате 

запослених 

директних 

буџетских 

корисника 

   192.442.842.683 

од тога: плате 

запослених 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    16.023.400.000 

Доприноси на 

терет 

послодавца 

412 40.033.978.669 41.272.249.787 

од тога: 

доприноси на 

терет 

послодавца 

директних 

буџетских 

    38.439.236.787 



корисника 

од тога: 

доприноси на 

терет 

послодавца 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.833.013.000 

Остали расходи 

за запослене 
413 до 417 23.099.292.294 24.840.332.956 

од тога: остали 

расходи за 

запослене 

директних 

буџетских 

корисника 

   19.295.029.956 

од тога: остали 

расходи за 

запослене 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    5.545.303.000 

1.2. Расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

42 101.759.875.245 101.763.775.024 

од тога: 

расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

директних 

буџетских 

корисника 

    74.200.564.024 

од тога: 

расходи за 

коришћење 

услуга и роба 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    27.563.211.000 

1.3. Расходи по 44 111.001.303.786 110.365.688.874 



основу отплате 

камата 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата 

директних 

буџетских 

корисника 

    110.363.416.874 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.272.000 

Расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

441 56.729.624.000 56.539.115.787 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

директних 

буџетских 

корисника 

    56.538.767.787 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

домаће кредите 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    348.000 

Расходи по 

основу отплате 

камата на 

стране кредите 

442 44.970.040.000 44.670.766.440 



од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

стране кредите 

директних 

буџетских 

корисника 

    44.670.766.440 

од тога: 

расходи по 

основу отплате 

камата на 

стране кредите 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    0 

Отплата камата 

по основу 

активираних 

гаранција 

443 8.450.000.000 8.344.788.827 

од тога: 

отплата камата 

по основу 

активираних 

гаранција 

директних 

буџетских 

корисника 

    8.344.788.827 

од тога: 

отплата камата 

по основу 

активираних 

гаранција 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    0 

Пратећи 

трошкови 

задуживања 

444 851.639.786 811.017.820 

од тога: 

пратећи 
    809.093.820 



трошкови 

задуживања 

директних 

буџетских 

корисника 

од тога: 

пратећи 

трошкови 

задуживања 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    1.924.000 

1.4. Субвенције 45 97.511.222.772 95.516.803.802 

од тога: 

субвенције 

директних 

буџетских 

корисника 

    95.516.803.802 

од тога: 

субвенције 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    0 

Субвенције у 

привреди 
  17.708.000.000 16.812.757.003 

Субвенције у 

пољопривреди 
  37.982.460.881 37.663.292.388 

Субвенције за 

железницу 
  13.230.000.000 13.270.511.000 

Субвенције за 

путеве 
  7.700.000.000 7.979.300.000 

Субвенције у 

области 

туризма 

  830.500.460 810.380.460 

Субвенције за 

културу 
  8.757.500.000 8.757.500.000 

Остале 

субвенције 
  11.302.761.431 10.223.062.951 



1.5. Донације 

страним 

владама 

461 121.977.000 121.924.037 

од тога: 

донације 

страним 

владама 

директних 

буџетских 

корисника 

    121.924.037 

од тога: 

донације 

страним 

владама 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    0 

1.6. Дотације 

међународним 

организацијама 

462 952.706.482 880.670.019 

од тога: 

дотације 

међународним 

организацијама 

директних 

буџетских 

корисника 

    871.183.019 

од тога: 

дотације 

међународним 

организацијама 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    9.487.000 

1.7. Трансфери 

осталим 

нивоима власти 

463 73.733.391.699 73.834.003.422 

од тога: 

трансфери 

осталим 

нивоима власти 

    73.634.950.422 



директних 

буџетских 

корисника 

од тога: 

трансфери 

осталим 

нивоима власти 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    199.053.000 

Трансфери 

општинама и 

градовима 

  33.288.066.000 34.323.066.000 

Трансфери за 

запослене у 

образовању на 

територији АПВ 

  29.337.909.000 29.491.271.470 

Остали 

трансфери 
  11.107.416.699 10.019.665.952 

1.8. Трансфери 

организацијама 

обавезног 

социјалног 

осигурања 

464 278.673.432.000 273.035.162.119 

Републички 

фонд за 

пензијско и 

инвалидско 

осигурање 

  251.130.000.000 251.128.427.996 

Национална 

служба за 

запошљавање 

  9.522.250.000 9.133.949.469 

Републички 

фонд за 

здравствено 

осигурање 

  14.035.322.000 10.101.196.844 

Фонд за 

социјално 

осигурање 

војних 

  499.505.000 479.489.881 



осигураника 

Остали 

трансфери 
  3.486.355.000 2.192.097.929 

1.9. Остале 

дотације и 

трансфери 

465 1.559.996.622 1.325.333.804 

од тога: остале 

дотације и 

трансфери 

директних 

буџетских 

корисника 

    1.314.182.804 

од тога: остале 

дотације и 

трансфери 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    11.151.000 

1.10. Социјална 

заштита из 

буџета 

472 110.369.132.860 110.204.883.687 

од тога: 

социјална 

заштита из 

буџета 

директних 

буџетских 

корисника 

    107.630.524.687 

од тога: 

социјална 

заштита из 

буџета 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    2.574.359.000 

Дечја заштита   48.050.000.000 47.999.044.909 

Борачко - 

инвалидска 

заштита 

  14.700.000.000 14.660.677.111 



Социјална 

заштита 
  30.435.500.000 28.438.620.795 

Ученички 

стандард 
  2.572.007.000 2.361.166.538 

Студентски 

стандард 
  4.005.228.000 3.999.639.566 

Фонд за младе 

таленте 
  766.641.000 765.228.646 

Спортске 

стипендије 
  1.124.000.000 1.116.416.709 

Избегла и 

расељена лица 
  1.020.758.000 961.842.748 

Остала 

социјална 

заштита из 

буџета 

  7.694.998.860 9.902.246.665 

1.11. Остали 

текући расходи 
48 и 49 27.218.113.538 25.194.682.452 

од тога: остали 

текући расходи 

директних 

буџетских 

корисника 

    24.641.664.452 

од тога: остали 

текући расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    553.018.000 

Средства 

резерви 
499 3.413.000.000 0 

Остали текући 

расходи 
48 23.805.113.538 25.194.682.452 

од тога: остали 

текући расходи 

директних 

буџетских 

корисника 

    24.641.664.452 



од тога: остали 

текући расходи 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    553.018.000 

2. Капитални 

издаци 
5 43.470.964.310 34.628.154.517 

од тога: 

капитални 

издаци 

директних 

буџетских 

корисника 

    31.219.574.517 

од тога: 

капитални 

издаци 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    3.408.580.000 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину 

51 до 54 39.524.927.562 32.067.013.898 

од тога: издаци 

за 

нефинансијску 

имовину 

директних 

буџетских 

корисника 

    28.675.425.898 

од тога: издаци 

за 

нефинансијску 

имовину 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    3.391.588.000 

Нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

551 3.946.036.748 2.561.140.619 



Националног 

инвестиционог 

плана 

од тога: 

нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

Националног 

инвестиционог 

плана 

директних 

буџетских 

корисника 

    2.544.148.619 

од тога: 

нефинансијска 

имовина која се 

финансира из 

средстава за 

реализацију 

Националног 

инвестиционог 

плана 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    16.992.000 

3. Издаци за 

набавку 

финансијске 

имовине (у 

циљу 

спровођења 

јавних 

политика) 

62 11.805.113.000 13.741.988.061 

од тога: издаци 

за набавку 

финансијске 

имовине 

директних 

буџетских 

корисника 

    13.741.988.061 



од тога: издаци 

за набавку 

финансијске 

имовине 

индиректних 

буџетских 

корисника 

    0 

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

у динарима 

Б. РАЧУН 

ФИНАНСИРАЊА 

Eкономскa 

класификацијa 
План 

Oстварење/ 

извршење 

Нето финансирање   224.760.902.547 174.285.200.999 

Примања од 

задуживања и 

примања од 

продаје домаће 

финансијске 

имовине 

9 742.001.630.286 606.655.783.072 

Примања од 

задуживања 
91 740.872.509.777 604.293.988.684 

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 450.000.000.000 483.600.556.374 

Примања од 

емитовања хартија 

од вредности на 

међународном 

финансијском 

9121 149.625.000.000 0 



тржишту 

(Еврообвезнице - 

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 
141.247.509.777 120.693.432.310 

Примања од 

продаје домаће 

финансијске 

имовине 

92 1.129.120.509 2.361.794.388 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске 

имовине 

6 459.857.609.000 439.390.315.556 

Издаци за отплату 

кредита 
61 428.573.096.000 404.890.669.536 

Отплата главнице 

домаћим 

кредиторима 

611 345.073.096.000 328.538.708.873 

Отплата главнице 

страним 

кредиторима 

612 36.100.000.000 34.166.622.665 

Отплата главнице 613 40.000.000.000 37.484.156.530 



по гаранцијама 

Отплата гаранција 

по комерцијалним 

трансакцијама 

615 7.400.000.000 4.701.181.468 

Издаци за набавку 

финансијске 

имовине 

62 31.284.513.000 34.499.646.020 

од тога: 

обезбеђење 

финансијске 

стабилности 

621 21.315.646.000 24.815.741.061 

докапитализација 

Банке Поштанска 

штедионица а.д. 

621 4.700.000.000 4.700.000.000 

докапитализација 

компаније Дунав 

осигурање а.д.о. 

621 4.800.000.000 4.799.999.820 

набавка стране 

финансијске 

имовине 

622 383.867.000 170.693.012 

остала набавка 

финансијске 

имовине 

621 85.000.000 13.212.127 

Промена стања на 

рачуну 
      

(позитивна - 

повећање 

готoвинских 

средстава 

      

негативна - 

смањење 

готовинских 

средстава) 

  57.383.118.739 -7.019.733.483 

Члан 3. 

Средства за финансирање буџетског дефицита (160.543.212.938 динара), 

набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика 

(13.741.988.061 динар) и издатке за набавку финансијске имовине и 

отплату главнице по основу дугова домаћим и страним кредиторима 



(439.390.315.556 динара) за директне и индиректне обавезе Републике 

Србије, у укупном износу од 613.675.516.555 динара, обезбеђена су из 

кредита домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних 

институција и иностраних влада, кроз емитовање државних хартија од 

вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском 

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

имовине, у укупном износу од 606.655.783.072 динара, па је остварена 

негативна промена стања на рачуну (смањење готовинских средстава) у 

износу од 7.019.733.483 динара. 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 4. 

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга 

извршени су у укупном износу од 1.554.582.210.800 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 58.722.847.000 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”. 


