ПРЕДЛОГ
ЗАКОНА
3AKOH
О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2004. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1
Укупни приходи буџета Републике Србије за 2004. годину (у даљем тексту:
буџет), распоређују се по врстама, и то:
Економска
класификациј
а

ПРИХОДИ
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

7111
7112
7141
7142
7151
7451

ИЗНОС
297.448.602.00
0

Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају
физичка лица
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају
предузећа и друга правна лица
Општи порези на добра и услуге
Акцизе
Царине и друге увозне дажбине
Мешовити и неодређени приходи
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
УКУПНО:

53.550.165.000
6.661.194.000
124.425.366.00
0
66.765.176.000
32.966.393.000
13.080.308.000
31.877.264.000
329.325.866.00
0

Члан 2
Буџет за 2004. годину састоји се од:
1) прихода у износу од 329.325.866.000 динара;
2) дефицита у износу од 45.314.752.000 динара.
За покриће дефицита из става 1. овог члана обезбедиће се средства, и то од:
1) приватизације у износу од 16.414.752.000 динара;
2) донација у износу од 3.700.000.000 динара;
3) кредита међународних финансијских институција у износу од
9.500.000.000 динара;
4) нето домаћeг финансирања у износу од 15.700.000.000 динара.
Нето домаће финансирање из става 2. тачка 4) овог члана састоји се од:
1) примања од приватизације остварених у 2003. години, која ће се користити за
покриће дефицита из става 1. тачка 2) овог члана;
2) издавања хартија од вредности које емитује Република Србија;
3) кредита од пословних банака.

Члан 3
Део прихода из члана 1. овог закона намењен је трансферима Србији и Црној
Гори у износу од 53.267.000.000 динара, за обављање поверених надлежности и
додатних послова, на начин утврђен овим законом.
Члан 4
Средства за покриће издатака буџета Аутономне покрајине Војводина за 2004.
годину обезбеђују се из:
– дела прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од
18,6% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводина;
– дела прихода од пореза на добит предузећа, у висини од 28,0% од износа
оствареног на територији Аутономне покрајине Војводина;
– трансферних средстава пренетих из буџета у износу од 10.244.176.000
динара;
– осталих прихода остварених на територији Аутономне покрајине Војводина.
Износ средстава из става 1. алинеја 3. овог члана обезбеђује се за
финансирање плата запослених у образовању у износу од 9.863.962.000 на територији
Аутономне покрајине Војводина и обезбеђења дела средстава за финансирање
програма у области културе у износу од 380.214.000 динара.
Плате из става 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује
Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада).
Буџет Аутономне покрајине Војводина исплаћује плате из става 2. овог члана
наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.
Члан 5
У 2004. години издаће се гаранције и контрагаранције Републике Србије до
износа од 257.278.232.008 динара, и то за:
1) задуживање код домаћих поверилаца до износа од 300.000.000 динара;
2) задуживање код иностраних поверилаца, за већ потписане кредите, до
износа од 209.491.249.557 динара, и то:
– Европској инвестиционој банци (ЕИБ), по основу осам кредита укупне
вредности од 35.179.091.020 динара,
– Европској банци за обнову и развој (ЕБРД), за други кредит енергетском
систему, у износу од 4.287.000.000 динара,
– Светској Банци,
24.949.276.115 динара,

по

основу

десет

ИДА

кредита

укупне

вредности

– репрограмирани кредити према ИБРД-у (А, Б, Ц), у износу од 129.709.613.142
динара,
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– остали потписани кредити са иностраним повериоцима (Еурофима,
Еурофонд, Влада Републике Пољске) у укупном износу од 15.366.269.281 динара;
3) ново задуживање код иностраних поверилаца до износа од 47.486.982.450
динара, и то:
– Европској инвестиционој банци (ЕИБ) по основу четири кредита у укупном
износу од 15.576.100.000 динара,
– Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) по основу шест кредита у укупном
износу од 15.111.675.000 динара,
– Светској Банци, по основу четири ИДА кредита у укупном износу од
6.533.985.950 динара,
– осталим иностраним повериоцима (KFW, Банци Савета развоја Европе,
Мерхав групи) у укупном износу од 10.265.221.500 динара.
Гаранције и контрагаранције из става 1. овог члана издаће се за задуживање,
односно давање гаранције Србије и Црне Горе за потребе Републике Србије и органа
Републике Србије и за задуживање општина, градова, јавних предузећа и других
правних лица са територије Републике Србије, до износа од 257.278.232.008 динара.
Средства за отплату главнице и камате у 2004. години биће обезбеђена у буџетима
Републике Србије, општина, градова и из средстава јавних предузећа и других правних
лица са територије Републике Србије.
Стање дуга Републике Србије на дан 31. децембра 2003. године износи
866.594.769.578 динара, од чега:
I. Стање дуга у страној валути у износу од 840.652.211.792 динара, и то:
1) по основу директног задужења Републике Србије у укупном износу од
594.219.604.829 динара, од чега:
– према Међународној банци за обнову и развој (ИБРД А, Б, Ц) у износу од
129.709.613.243 динара,
– према Париском клубу поверилаца у износу од 160.150.647.755 динара,
– према Европској Унији у износу од 18.556.873.348 динара,
– према Међународној асоцијацији за развој (ИДА) у износу од 15.908.622.338
динара,
– по основу старе девизне штедње у износу од 265.155.361.838 динара,
– по основу зајма за привредни развој у Републици Србији у износу од
3.578.660.738 динара,
– према Влади Швајцарске у износу од 1.159.825.569 динара;
2) по основу потенцијалних обавеза Републике Србије (обавеза за које је
Република Србија гарант), у укупном износу од 73.137.876.395 динара, од чега:
– према Међународном монетарном фонду, у износу од 48.536.627.584 динара,
– према Европској инвестиционој банци, у износу од 9.087.313.162 динара,
– према Европској банци за обнову и развој, у износу од 1.050.143.764 динара,
– према KFW-у, у износу од 3.540.874.492 динара,
– према ЕУРОФИМИ, у износу од 8.820.089.987 динара,
– према ЕУРОФОНДУ, у износу од 1.715.837.751 динара,
– према Влади Републике Пољске, у износу од 386.989.655 динара;
3) стање дуга по основу нерепрограмираних обавеза Републике Србије, у
износу од 173.294.730.567 динара, од чега:
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– према Лондонском клубу поверилаца, у износу од 148.740.193.003 динара,
– према Кувајту, Либији, Републици Чешкој и Републици Словачкој, у износу од
24.554.537.564 динара.
II. Стање дуга у домаћој валути у износу од 25.942.557.786,66 динара, и то:
1) по основу директног задужења Републике Србије, у укупном износу од
19.624.610.045 динара, и то:
– краткорочне обвезнице издате Народној банци Србије, у износу од
17.000.000.000 динара,
– кредит Народне банке Србије г.бр. 49 дат Републици Србији, у износу од
478.970.045 динара,
– емитовани државни записи, у износу од 2.145.640.000 динара;
2) по основу преузетих обавеза Савезне Републике Југославије (у даљем
тексту: СРЈ), у укупном износу од 2.390.816.065 динара, и то:
– кредит Народне банке Србије г.бр. 840 дат СРЈ, у износу од 133.964.448
динара,
– кредит Народне банке Србије г.бр. 132 дат СРЈ, у износу од 711.347.320
динара,
– кредити од 49 банака намењени СРЈ ради финансирања пољопривреде, у
износу од 994.725.600 динара,
– кредит Народне банке Србије дат СРЈ за регулисање старе девизне штедње,
у износу од 550.778.695 динара;
3) потенцијалне обавезе Републике Србије, у укупном износу од 3.927.131.676
динара, и то:
– кредит Народне банке Србије дат Републичкој дирекцији за робне резерве, у
износу од 681.927.676 динара,
– кредит Народне банке Србије дат ''Електропривреди Србије'', у износу од
1.899.090.000 динара,
– кредит Народне банке Србије дат Републичком фонду за пензијско и
инвалидско осигурање запослених, у износу од 1.346.114.000 динара.
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Члан 6
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:
Економска
класификација
1
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424

ОПИС

426
43
431
44
441
442

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Судијски и посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Употреба основних средстава
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплате домаћих камата
Отплата страних камата

443

Отплата камата по основу активираних
гаранција

444
1
45

Пратећи трошкови задуживања
2
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције јавним финансијским
институцијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације међународним организацијама
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Донације и трансфери организацијама
обавезног социјалног осигурања
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
Права из социјалног осигурања
(организације обавезног социјалног
осигурања)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова
и судских тела

425

451
453
454
46
462
463
464
47
471
472
48
481
482
483

Средства из
буџета
3
70.235.982.000
57.822.021.000
10.934.859.000
309.310.000
302.453.000
314.483.000
503.756.000
49.100.000
18.777.254.000
4.115.851.000
884.799.000
1.877.257.000
6.457.690.000

Издаци из
додатних
прихода органа
4
4.460.658.284
2.707.739.339
482.939.732
816.304.856
165.037.399
108.646.270
179.990.688

Укупна средства

15.081.090.206
4.251.886.914
356.356.145
2.596.291.645
4.525.211.318

5
74.696.640.284
60.529.760.339
11.417.798.732
1.125.614.856
467.490.399
423.129.270
683.746.688
49.100.000
33.858.344.206
8.367.737.914
1.241.155.145
4.473.548.645
10.982.901.318

1.568.642.000

1.553.436.355

3.122.078.355

3.873.015.000
3.000.000
3.000.000
13.079.128.000
2.127.301.000
10.308.000.000

1.797.907.829
38.759.700
38.759.700
997.886.052
321.773.239
668.442.000

5.670.922.829
41.759.700
41.759.700
14.077.014.052
2.449.074.239
10.976.442.000

95.827.000

95.827.000

548.000.000
3
40.682.305.000

7.670.813
4
662.100.000

555.670.813
5
41.344.405.000

39.089.305.000

600.000.000

39.689.305.000

1.593.000.000

53.000.000

1.646.000.000

9.100.000
417.968.000

9.100.000
147.405.783.000
23.150.000

417.968.000

68.027.633.000

146.987.815.000
23.150.000
67.609.665.000
79.355.000.000
32.823.417.000

79.355.000.000
956.541.117

132.000.000

33.779.958.117
132.000.000

32.691.417.000
4.766.563.000
1.222.949.000

956.541.117
680.242.816
457.122.820

33.647.958.117
5.446.805.816
1.680.071.820

2.562.306.000

133.676.388

2.695.982.388

750.460.000

51.743.608

802.203.608
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484
485
49
499
51
511
512
513
52
521
54
541
61
611
612
613
62
621

Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа
РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
ЗАЛИХЕ
Робне резерве
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице страним кредиторима
Отплата главнице по гаранцијама

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО :

60.020.000

1.500.000

61.520.000

170.828.000

36.200.000

207.028.000

6.330.773.000
6.330.773.000
21.511.809.000
11.469.700.000
10.035.509.000
6.600.000
300.000.000
300.000.000
390.000.000
390.000.000
16.423.716.000
16.207.614.000
216.102.000
2.328.856.000
2.328.856.000
374.640.618.000

14.950.113.914
12.566.768.642
2.228.730.986
154.614.286
2.573.478.000
2.573.478.000

3.906.188.184
3.626.588.184
279.600.000
128.096.400
128.096.400
44.853.122.673

6.330.773.000
6.330.773.000
36.461.922.914
24.036.468.642
12.264.239.986
161.214.286
2.873.478.000
2.873.478.000
390.000.000
390.000.000
20.329.904.184
19.834.202.184
279.600.000
216.102.000
2.456.952.400
2.456.952.400
419.493.740.673

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7
Средства из буџета у износу од 374.640.618.000 динара и средства прихода из
изворних активности директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном
износу од 44.853.122.673 динара, рапоређују се по корисницима, и то:
(pogledajte dokument)
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Члан 8
Трансферна средства Србији и Црној Гори из буџета Републике Србије, по
основним наменама, утврђена су у следећим износима, и то:
Економск
а
класификација
1
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
444
46
462
463
464
47
472
48
481
482
485
49
499
51
511
512
513
52
521

ОПИС
2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде запослених
Накнаде, бонуси и остали посебни расходи
Судијски и посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и
материјали)
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Пратећи трошкови задуживања
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације међународним организацијама
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Донације и трансфери организацијама обавезног
социјалног осигурања
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
РЕЗЕРВЕ
Текућа резерва
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
ЗАЛИХЕ
Робне резерве
УКУПНО:

Средства из
буџета

Издаци из
додатних
прихода органа

Укупна средства

3
20.148.747.000
15.191.953.000
2.701.962.000
264.360.000
673.266.000
1.278.146.000
15.060.000
24.000.000
13.169.109.000
3.636.663.000
1.072.872.000
496.234.000
90.130.000

4
135.211.000
134.711.000

310.270.000
29.777.000
14.100.000
16.840.000
5.549.000

5
20.283.958.000
15.326.664.000
2.701.962.000
264.860.000
673.266.000
1.278.146.000
15.060.000
24.000.000
13.479.379.000
3.666.440.000
1.086.972.000
513.074.000
95.679.000

2.154.850.000

65.563.000

2.220.413.000

5.718.360.000
486.150.000
486.150.000
9.807.339.000
353.630.000
540.289.000

178.441.000

5.896.801.000
486.150.000
486.150.000
9.807.339.000
353.630.000
540.289.000

500.000

8.913.420.000

8.913.420.000

895.040.000
895.040.000
1.881.565.000
30.500.000

150.000
150.000
2.400.000

895.190.000
895.190.000
1.883.965.000
30.500.000

282.845.000

2.200.000

285.045.000

1.568.220.000

200.000

1.568.420.000

100.000.000
100.000.000
6.737.730.000
2.564.953.000
4.168.777.000
4.000.000
41.320.000
41.320.000
53.267.000.000

1.556.662.000
302.889.000
1.253.773.000
100.000
100.000
2.004.793.000

100.000.000
100.000.000
8.294.392.000
2.867.842.000
5.422.550.000
4.000.000
41.420.000
41.420.000
55.271.793.000

Трансферна средства у укупном износу од 53.267.000.000 динара и средства прихода
из додатних активности органа у укупном износу од 2.004.793.000 динара, распоређују
се по корисницима, и то:
(pogledajte dokument)
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Члан 9
Приходи које остварују органи и организације Србије и Црне Горе, осим прихода
које остваре Министарство одбране, јединице и установе Војске Србије и Црне Горе и
Авио – служба, уплаћују се на консолидовани рачун трезора Републике Србије.
Члан 10
Издаци органа и организација Србије и Црне Горе извршаваће се преко трезора
Републике Србије, који ће обављати контролу тих издатака, која обухвата управљање
процесима одобравања преузимања обавеза и одобравања плаћања на терет
буџетских средстава.
III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у
члану 7. овог закона, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на
терет средстава буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од
износа исказаног у члану 7. овог закона, могу користи средства остварена из додатних
прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овим
законом.
Члан 12
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који остваре уштеде у
трошењу средстава буџета планираних за расходе за запослене и коришћење услуга и
роба, могу остварени износ уштеда користити за исплату награда за посебне
резултате рада запослених.
Остварена средства уштеда из става 1. овог члана не могу се исплатити у
износу већем од износа потребног за исплату једног месечног платног фонда
директног и индиректног корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске године.
Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобравањем апропријација
на име одређених расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Износи средстава из става 3. овог члана усмеравају се у корист апропријације
економске класификације 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи, о чему
одлучује министар надлежан за послове финансија.
Члан 13
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Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе пословни
простор у државној својини корисника буџета и у целини или делимично се
финансирају средствима буџета и пословни простор у државној својини корисника
средстава буџета аутономних покрајина, градова и општина, не плаћају закуп у 2004.
години.
Члан 14
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у
целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију
средстава за рад у 2004. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.
Члан 15
Министар надлежан за послове правде наредбодавац је за извршавање
укупних издатака распоређених у Разделу 4 - Правосудни органи.
Министар из става 1. овог члана одговоран је за преузимање обавеза и
издавање налога за плаћање, за извршавање издатака из става 1. овог члана.
О извршавању издатака из става 1. овог члана Министарство правде,
тромесечно, подноси извештај Високом савету правосуђа.
Члан 16
Трансферe према индиректним корисницима буџетских средстава могу вршити
следећи директни корисници буџетских средстава, и то: Министарство науке и заштите
животне средине, Министарство просвете и спорта, Министарство културе и
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Функционер који руководи радом директног корисника буџетских средстава
може, уз сагласност Владе, пренети директору Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, овлашћење за располагање одобреним апропријацијама утврђеним
овим законом, које се односе на капиталне инвестиције и одржавање објеката у
својини Републике Србије.
Министар надлежан за послове пољопривреде може, уз сагласност Владе,
пренети министру надлежном за послове трговине, овлашћење за располагање делом
средстава у оквиру одобрене апропријације из Раздела 17 – Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, функција 420 Пољопривреда, шумарство,
лов и риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, намењених за куповину и премију пшенице у износу од
2.000.000.000 динара.
Члан 17
За јавну набавку изнад износа средстава од 350.000.000 динара наручилац
захтева банкарску гаранцију у поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 39/02 и 43/03).
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се
набавка чија је процењена вредност од 30.000 до 1.000.000 динара.
Члан 18
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Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2004. години
користиће се према оствареним примањима у складу са Законом о приватизацији
("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 18/03).
Члан 19
Обавезе Републике Србије по Закону о издавању краткорочних обвезница
("Службени гласник РС", број 54/96) измириће се до краја 2005. године.
Члан 20
Распоред и коришћење средстава врши се по посебном програму који доноси
Влада, на предлог надлежног министарства, у оквиру следећих раздела:
- Раздео 11 - Министарство финансија, функција 180 Трансакције општег
карактера између различитих нивоа власти, економска класификација 463 Донације и
трансфери осталим нивоима власти, за део апропријације у износу од 1.650.000.000
динара намењен за извршавање програма Координационог тела Савезне владе и
Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и
Координационог центра Србије и Црне Горе и Републике Србије за Косово и Метохију;
- Раздео 15 - Министарство привреде, функција 410 Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада, економска класификација 451
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
7.700.000.000 динара и економска класификација 512 Машине и опрема, за део
апропријације у износу од 1.000.000.000;
- Раздео 17 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, економска класификација
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
12.489.586.000 динара и економска класификација 512 Машине и опрема у износу од
3.767.500.000 динара; Глава 17.1 – Управа за ветерину, функција 760 Здравство
некласификовано на другом месту, економска класификација 451 Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.080.000.000 динара и
Глава 17.2 – Управа за заштиту биља, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама у износу од 150.000.000 динара;
- Раздео 18 - Министарство рударства и енергетике, функција 440 Рударство,
производња и изградња, економска класификација 451 Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.250.000.000 динара;
- Раздео 19 – Министарство за капиталне инвестиције, функција 450 Транспорт,
економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама у износу од 7.300.000.000 динара и економска класификација 463
Донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 115.154.000 динара и
функција 620 Развој заједнице, економска класификација 463 Донације и трансфери
осталим нивоима власти у износу од 500.000.000 динара;
- Раздео 20 - Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
функција 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада,
економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, за део апропријације у износу од 100.000.000 динара намењен за
програм активне политике запошљавања; економска класификација 464 Донације и
трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 900.000.000
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динара и економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета у
износу од 2.100.000.000 динара;
- Раздео 26 - Министарство културе, функција 820 Услуге културе, економска
класификација 424 Специјализоване услуге, за део апропријације у износу од
675.000.000 динара и економска класификација 451 Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, за део апропријације у износу од
3.200.000.000 динара.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21
Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун –
Извршење буџета Републике, до 30. априла 2004. године, сва средства која нису
утрошена за финансирање расхода у 2003. години, која су овим корисницима пренета
у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2003. годину (''Службени гласник
РС'', бр. 86/02 и 35/03) закључно са 31. децембром 2003. године.
Пренос средстава из става 1. овог члана директни и индиректни корисници
буџетских средстава ивршиће у складу са одредбама Правилника о преносу
неутрошених средстава на рачун Извршења буџета Републике (''Службени гласник
РС'', број 2/04).
Члан 22
У укупан износ средстава утврђен овим законом урачуната су и средства
стављена на располагање директним и индиректним корисницима буџетских
средстава за период привременог финансирања, сагласно Уредби о привременом
финансирању Републике Србије за период јануар – март 2004. године (''Службени
гласник РС'', бр. 130/03, 7/04, 14/04 и 23/04).
Члан 23
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 72. тач. 10. и
12. и члану 68. став 1. односно члану 69. став 1. Устава Републике Србије,
којима је утврђено да Република Србија има буџет у којем се исказују сви њени
приходи и расходи. Чланом 73. тачка 3. Устава Републике Србије утврђено је
да Народна скупштина Републике Србије доноси буџет.
II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА
ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ)
Предлог закона о буџету Републике Србије за 2004. годину израђен је у складу
са макроекономским претпоставкама које су усклађене са циљем остваривања
унутрашње и спољашње макроекономске стабилности и убрзаним растом економије.
У 2003. години забележена је даља стабилизација макроекономских услова и
остварен је умерен привредни раст. Инфлација, мерена растом цена на мало,
износила је 7,8% на крају периода, док је курс динара током целе године пратио овај
тренд и благо депресирао. Проценат раста бруто домаћег производа (БДП) износи
2,5%, што је у складу са нивоом раста консолидованих јавних прихода и потрошње
електричне енергије економских субјеката (без домаћинстава). У структури агрегатне
понуде сектор услуга, а нарочито делатности трговине и телекомуникација, растао је
брже од сектора индустрије, док је у пољопривреди забележен значајан пад
производње, што је последица велике суше у 2003. години. Објављени подаци о расту
друштвеног производа од 1,5% не обухватају цео услужни сектор, тј. делатности попут
банкарства, образовања, здравства, културе и спорта, чије учешће расте у стварању
новододате вредности.
Предвиђено је да раст цена на мало у 2004. години буде у распону од 8 – 9,5%
(децембар 2004. на децембар 2003. године), уз даље усклађивање административно
контролисаних цена. Такође се предвиђа опоравак економије, уз раст БДП-а у распону
од 4 – 5%, првенствено одређен стабилизацијом прилика у индустрији и
пољопривреди након суше и растом све профитабилнијег услужног сектора.
У структури агрегатне тражње, за разлику од 2003. године, очекује се бржи раст
јавних и приватних инвестиција и иностране тражње, у односу на потрошњу, нарочито
јавног сектора. Јавни расходи биће прераспоређени у корист инвестиција, првенствено
у инфрастуктуру и пољопривреду.
У 2004. години Влада Републике Србије посветиће посебну пажњу смањивању
пословног ризика у Србији и активирању кредитних линија, нарочито дугорочних. С тим
у вези, поред осталих мера у другим ресорима, на економском плану настојаће се на
формирању институција које ће подржати остваривање ових циљева. Ту се пре свега
мисли на институције за осигурање стамбене изградње, извозних послова, кредита за
мала и средња предузећа, кредита за пољопривреду и недовољно развијена подручја.
Посебна пажња биће посвећена смањењу пореског оптерећења на зараде,
пољопривредне приходе, хартије од вредности, финансијске трансакције и на
употребу и коришћење добара. Предвиђа се укидање пореза на фонд зарада који
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износи 3,5% на бруто зараду, као и даље растерећење осталих обавеза на зараде.
Укидање пореза на држање и поседовање акција, уз ослобођење од пореза на
финансијске трансакције, поспешиће даљи напредак и продубљивање тржишта
капитала. Укидање пореза на употребу и држање добара има за циљ растерећење
грађана и смањење административних трошкова пореске администрације.
У складу са наведеним параметрима пројектовани су укупни приходи буџета
Републике Србије за 2004. годину, у износу од 329,3 млрд. динара, са растом од 21,2%
у односу на 2003. годину. Планирани приходи буџета Републике Србије учествују са
26,1% у пројектованом БДП-у.
Укупни издаци буџета за 2004. годину планирани су у износу од 374,6 млрд.
динара, што је за 19,2% више него у 2003. години и износе 29,7% пројектованог БДП-а.
Дефицит буџета за 2004. годину износи 45,3 млрд. динара, односно 3,58%
пројектованог БДП-а, док је у 2003. години учешће дефицита у БДП-у износило 3,98%,
односно дефицит има реалан пад у односу на 2003. годину. Покриће буџетског
дефицита вршиће се средствима оствареним од: приватизације (16,4 млрд. динара);
донација (3,7 млрд. динара); кредита од међународних финансијских институција (9,5
млрд. динара) и од нето домаћег финансирања (15,7 млрд. динара).
Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02 и 87/02),
јединствено је уређено планирање, припрема и доношење буџета Републике Србије.
Овим законом утврђен је буџетски календар, којим су тачно одређени рокови до којих
се морају извршити поједине фазе у буџетској процедури. Утврђено је да Влада
Републике Србије до 1. новембра текуће године утврђује Предлог закона о буџету, и
заједно са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за буџетску
годину и две наредне фискалне године, као и предлозима финансијских планова
организација обавезног социјалног осигурања, доставља Народној скупштини на
разматрање и доношење. Народна скупштина, у складу са овим календаром, доноси
буџет до 15. децембра.
У складу са роковима и утврђеном процедуром, Народној скупштини достављен
је 1. новембра 2003. године Предлог закона о буџету Републике Србије за 2004.
годину, са Меморандумом и предлозима финансијских планова организација
обавезног социјалног осигурања. Међутим, Народна скупштина распуштена је 13.
новембра 2003. године Одлуком о распуштању Народне скупштине Републике Србије
("Службени гласник РС", број 111/03). У овој ситуацији, да би се обезбедило нормално
функционисање државних органа и организација, као и да би се спречиле штетне
последице које би настале недоношењем буџета, Влада Републике Србије донела је,
26. децембра 2003. године, Уредбу о привременом финансирању Републике Србије за
период јануар – март 2004. године ("Службени гласник РС", бр. 130/03, 7/04, 14/04 и
23/04). Овом уредбом утврђена су примања буџета Републике Србије у укупном износу
од 68,2 млрд. динара и издатака у износу од 73,1 млрд. динара, као и дефицита у
износу од 4,9 млрд. динара. Укупан обим средстава утврђен овом уредбом, у складу са
одредбама Закона о буџетском систему, планиран је на нивоу једне четвртине укупно
распоређених прихода утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2003. годину.
Услед законом ограниченог обима, предвиђена су средства на нивоу законом
утврђених права за период привременог финансирања, док су за остале расходе
предвиђени износи средстава за несметано функционисање.
Последњом изменом поменуте уредбе о привременом финансирању
објављеном у "Службеном гласнику РС", број 23/04, извршено је усаглашавање
буџетских издатака у складу са новим Законом о министарствима ("Службени гласник
РС", број 19/04), којим је, уместо досадашњих 19, образовано 17 министарстава. Ова
уредба обухватила је и усаглашавање нових функција са Законом о министарствима.
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Средства за функционисање министарстава која су престала са радом даном ступања
на снагу овог закона, односно 28. фебруара 2004. године, исказана су у Предлогу
закона о буџету Републике Србије за 2004. годину, у износима у којима су утрошена за
поједине намене у периоду од 1. јануара до 28. фебруара 2004. године.
Средства распоређена овом уредбом укључена су у укупне издатке утврђене
Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2004. годину.
Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема на основу
система јединствене буџетске класификације. Предлог закона о буџету Републике
Србије за 2004. годину урађен је у складу са чланом 11. овог закона, односно обухвата
економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и
издатака и функционалну класификацију.
На основу овлашћења из Закона о буџетском систему, донет је Правилник о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
("Службени гласник РС", број 92/02 и 64/03), којим је утврђено да економску
класификацију чине класе прихода и примања, односно расхода и издатака у оквиру
контног плана. Контни план сачињен је у складу са међународном GFS методологијом
(Статистика државних финансија).
Економска класификација прихода и примања исказује приходе и примања на
основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања.
Економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и
извршена трансферна плаћања.
Издаци буџета Републике Србије за 2004. годину исказани су на трећем нивоу
економске класификације, док је контним планом предвиђено исказивање издатака на
шест нивоа аналитике. Исказивање на шестом нивоу аналитике примењује се у
извршавању и евидентирању издатака буџета Републике.
Функционална класификација исказује издатке по функционалној намени за
одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи. Утврђено
је да више буџетских корисника могу имати исту функционалну класификацију.
Функционална класификација у складу је са класификацијом државних функција коју
доноси Организација Уједињених нација.
Предложена структура издатака буџета Републике Србије за 2004. годину дата
је у следећој табели:
Економска
класификација

ОПИС
2

Буџет 2003.1

Буџет 2004.

Индекс

Извршење

Предлог

(4:3)

3

4

Структура у %

1
41

5

6

7

Расходи за запослене

58.401.100.000

70.235.982.000

120,26

18,57

18,75

411

Плате и додаци запослених

47.828.841.861

57.822.021.000

120,89

15,21

15,43

412

Социјални доприноси на терет послодавца
8.816.655.130

10.934.859.000

124,03

2,80

2,92

413

Накнаде у натури

323.862.227

309.310.000

95,51

0,10

0,08

414

Социјална давања запосленима

243.240.479

302.453.000

124,34

0,08

0,08

415

Накнаде за запослене

266.642.072

314.483.000

117,94

0,08

0,08

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи
886.677.767

503.756.000

56,81

0,28

0,13

417

Судијски и посланички додатак

35.180.464

49.100.000

139,57

0,01

0,01

1

Подаци о извршењу буџета за 2003. годину исказани у овој табели имају прелиминарни карактер, до
доношења Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину.
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42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

945.450.743

423

Услуге по уговору

1.854.396.708

424

Специјализоване услуге

4.957.705.871

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и
материјали)

426

Материјал

43

Употреба основних средстава

431

Употреба основних средстава

44

Отплата камата

441
442

17.116.067.282

18.777.254.000

109,71

5,44

5,01

4.024.545.314

4.115.851.000

102,27

1,28

1,10

884.799.000

93,58

0,30

0,24

1.877.257.000

101,23

0,59

0,50

6.457.690.000

130,26

1,58

1,72

1.508.404.931

1.568.642.000

103,99

0,48

0,42

3.825.563.715

3.873.015.000

101,24

1,22

1,03

6.076.792

3.000.000

49,37

0,00

0,00

6.076.792

3.000.000

49,37

0,00

0,00

10.977.936.133

13.079.128.000

119,14

3,49

3,49

Отплате домаћих камата

2.378.140.483

2.127.301.000

89,45

0,76

0,57

Отплата страних камата

8.505.984.173

10.308.000.000

121,19

2,71

2,75

15

1
443

2
Отплата камата по основу активираних гаранција

3

444

Пратећи трошкови задуживања

93.811.477

548.000.000

584,15

0,03

0,15

45

Субвенције

29.744.648.016

40.682.305.000

136,77

9,46

10,86

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

29.538.200.360

39.089.305.000

132,33

9,39

10,43

453

Субвенције јавним финансијским институцијама

130.000.000

1.593.000.000

1.225,38

0,04

0,43

454

Субвенције приватним предузећима

46

Донације и трансфери

129,43

36,12

39,23

462

Донације међународним организацијама

2.481,31

0,00

0,01

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

464

Донације и трансфери организацијама обавезног
социјалног осигурања

47

Права из социјалног осигурања

471

Права из социјалног осигурања (организације
обавезног социјалног осигурања)

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

49

Резерве

6.330.773.000

499

Средства резерве

6.330.773.000

51

Основна средства

10.822.049.601

21.511.809.000

511

Зграде и грађевински објекти

6.415.137.452

11.469.700.000

512

Машине и опрема

4.406.912.149

10.035.509.000

513

Остала основна средства

52

Залихе

800.000.000

300.000.000

521

Робне резерве

800.000.000

54

Природна имовина

541

Земљиште

61

Отплата главнице

611
612
613

Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице страним кредиторима
Отплата главнице по гаранцијама

62

Набавка финансијске имовине

9.099.582.605

2.328.856.000

25,59

2,89

0,62

621

Набавка домаће финансијске имовине

9.099.582.605

2.328.856.000

25,59

2,89

0,62

Позајмице

8.525.000.000
УКУПНО :

4

5

95.827.000

76.447.656

6

7

0,00

0,03

0,02

113.568.070.894

146.987.815.000

932.976

23.150.000

47.177.710.734

67.609.665.000

143,31

15,00

18,05

66.389.427.184

79.355.000.000

119,53

21,11

21,18

32.253.044.470

32.823.417.000

101,77

10,26

8,76

29.077.058

132.000.000

453,97

0,01

0,04

32.223.967.412

32.691.417.000

101,45

10,25

8,73

3.783.648.744

4.766.563.000

125,98

1,20

1,27

935.579.856

1.222.949.000

130,72

0,30

0,33

1.751.784.794

2.562.306.000

146,27

0,56

0,68

1.024.118.697

750.460.000

73,28

0,33

0,20

57.850.000

60.020.000

103,75

0,02

0,02

170.828.000

1.193,32

0,00

0,05

0,00

1,69

0,00

1,69

198,78

3,44

5,74

178,79

2,04

3,06

227,72

1,40

2,68

0,00

0,00

37,50

0,25

0,08

300.000.000

37,50

0,25

0,08

60.000.000

390.000.000

650,00

0,02

0,10

60.000.000

390.000.000

650,00

0,02

0,10

19.262.275.463
18.923.040.390
339.235.073

16.423.716.000
16.207.614.000

85,26
85,65

6,13
6,02
0,11

4,38
4,33

14.315.397

6.600.000

216.102.000

314.419.500.000

0,06

2,71
374.640.618.000

119,15

100,00

16

100,00

1) У структури укупних расхода буџета, највеће учешће имају трансфери са 39,23%
или 147,0 млрд. динара.
Највећи део ових средстава, односи се на:
-

трансфере организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од
79,3 млрд. динара, или 21,18% укупних издатака буџета Републике и
трансфере осталим нивоима власти, у износу од 67,6 млрд. динара, односно
18,05% укупних издатака буџета Републике за 2004. годину.

Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања у укупном
износу од 79,3 млрд. динара, већи су за око 13 млрд. динара од извршења у 2003.
години.
Средства у износу од 79,3 млрд. динара, највећим делом, планирана су, у
оквиру раздела Министарства финансија, у укупном износу од 68,2 млрд. динара, и то
за:
-

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, у износу од
60,6 млрд. динара;
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање земљорадника, у износу од
2,4 млрд. динара;
Националну службу за запошљавање, у износу од 5,2 млрд. динара.

У оквиру раздела Министарства здравља предвиђена су средства за
Републички завод за здравствено осигурање, у износу од 2,8 млрд. динара.
У оквиру раздела Комесаријата за избеглице, предвиђена су средства у износу
од 0,2 млрд. динара за Републички завод за здравствено осигурање, а за здравствену
заштиту избеглица.
У оквиру раздела Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,
предвиђена су средства за измиривање следећих обавеза, и то за:
-

Републички завод за пензијско и инвалидско осигурање запослених у износу од 6,1
млрд. динара, за стаж осигурања по посебним прописима;
Националну службу за запошљавање у износу од 0,9 млрд. динара, за програм
активне политике запошљавања.

За период привременог финансирања, до ступања на снагу Закона о
министарствима, у оквиру раздела Министарства за социјална питања извршена су
средства у износу од 1,1 млрд. динара намењена за измиривање обавеза Републике
за стаж осигурања по посебним прописима, а преко Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање запослених.
Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од око 67,6 млрд.
динара. Ова средства највећим делом односе се на финансирање поверених
надлежности и додатних послова Србије и Црне Горе у износу од 53,3 млрд. динара.
Доношење Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора и Закона за
спровођење Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора ("Службени лист
СЦГ", број 1/03), условило је преношење прихода и расхода са нивоа бивше савезне
државе на ниво република чланица. Та промена је условила да се од априла 2003.
године у буџету Србије налазе како приходи, тако и расходи државне заједнице Србија
и Црна Гора.
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У Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2004. годину исказани су
расходи државне заједнице само у износу који се односи на учешће Републике Србије
у финансирању функција државне заједнице Србија и Црна Гора, односно примењен је
територијални принцип финансирања расхода.
Савет министара донео је Уредбу о образовању министарстава, организација
и служби Савета министара ("Службени лист СЦГ", број 25/03), на основу које су
образована министарства и посебне организације у складу са Уставном повељом
државне заједнице Србија и Црна Гора и Законом о Савету министара ("Службени
лист СЦГ", број 21/03), те су у складу са одредбама наведене уредбе распоређена
средства по корисницима.
Предвиђа се да се расходи институција Србије и Црне Горе извршавају преко
трезора држава чланица, који обављају контролу тих расхода, а која обухвата
управљање процесима одобравања преузимања обавеза и одобравање плаћања на
терет буџетских средстава.
У оквиру средстава намењених за трансфере осталим нивоима власти у буџету
Републике Србије за 2004. годину предвиђен је износ од 14,3 млрд. динара за:
допунска средства општинама у износу од 0,5 млрд. динара; извршавање програма
Координационог тела Савезне владе и Владе Републике Србије за општине Прешево,
Бујановац и Медвеђа и Координационог центра за Косово и Метохију, предвиђа се
износ од 1,7 млрд. динара.
Износ од 10,2 млрд. динара обезбеђује се за финансирање плата запослених у
образовању и култури на територији АП Војводина. Овај износ обухвата: 5,7 млрд.
динара за основно образовање; 2,7 млрд. динара за средње образовање; 1,2 млрд.
динара за више и универзитетско образовање; 0,1 млрд. динара за ученички стандард,
0,1 млрд. динара за студентски стандард и износ од 0,4 млрд. динара предвиђен за
финансирање програма у области културе на територији АП Војводина.
Плате запослених у образовању и култури на територији АП Војводина,
исплаћиваће се у висини и по динамици коју утврђује Влада Републике Србије, а буџет
АП Војводина ће ове плате исплаћивати наредног дана од дана пријема средстава за
ове намене на рачун.
За обнову Колубарског округа погођеног земљотресом предвиђена су средства
у износу од 0,5 млрд. динара у оквиру раздела Министарства за капиталне
инвестиције. Ступањем на снагу Закона о порезу на финансијске трансакције
("Службени гласник РС", бр. 26/01 и 35/02), престао је да важи, између осталих и Закон
о обезбеђењу средстава за отклањање последица земљотреса у Колубарском округу
("Службени гласник РС", број 36/98), на основу којег је Влада Републике Србије
донела Уредбу о начину и условима коришћења средстава солидарности за
отклањање последица земљотреса у Колубарском округу ("Службени гласник РС", број
41/98), којом је основана Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног
земљотресом. Како је Дирекција престала да ради, средства за отклањање последица
земљотреса у Колубарском округу, предвиђена су као трансфер у оквиру раздела
Министарства за капиталне инвестиције, а распоред и коришћење ових средстава
вршиће се по посебном програму Владе.
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2) Плате запослених које се финансирају из буџета Републике утврђене су
следећим прописима:
- Законом о платама у државним органима и јавним службама
("Службени гласник РС", број 34/01);
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр.
45/01, 69/02, 61/03 и 70/03 );
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата постављених лица и
запослених у управи за извршење заводских санкција ("Службени гласник РС", бр.
45/01 и 69/02);
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03,
121/03 и130/03);
- Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и
факултета за делатности које се финансирају из буџета ("Службени гласник РС", број
15/02)
- Уредбом о платама лица која врше функцију и обављају послове у посебним
организационим јединицама државних органа надлежних за сузбијање организованог
криминала ("Службени гласник РС", број 14/03);
- Уредбом о платама лица која врше функцију и обављају послове у посебним
организационим јединицима државних органа у поступку против учинилаца ратних
злочина ("Службени гласник РС", број 97/03).
На основу овлашћења из Закона о платама у државним органима и јавним
службама, основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије,
односно Административни одбор Скупштине Србије за запослене у стручним
службама Народне скупштине Републике Србије и службама Председника Републике.
У 2004. години ниво плата запослених у државним органима и организацијама и
јавним службама које се финансирају из буџета Републике, биће реално сачуван,
односно њихов раст ће се кретати у оквиру планиране инфлације. Изузетно, запослени
у високом и вишем образовању, од плате за децембар 2003. године (која се исплаћује
из средстава буџета Републике за 2004. годину) имали су повећање основице за
обрачун плата за 15%, с обзиром да основица у овој области није повећавана две
године (у 2002. години је извршена корекција коефицијената само за наставно особље
у високом образовању).
Планирана повећања плата у 2004. години су договорена (потписани протоколи
крајем 2003. године) између Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката
запослених у основном и средњем образовању, високом и вишем образовању,
здравственој делатности и социјалној заштити и правосудним органима.
У складу са средствима за плате предвиђеним овим буџетом, предузеће се
мере рационализације броја запослених, посебно у државној управи.
Од 1. јула 2004. године, предвиђа се укидање пореза на фонд зарада, тако да
су средства по основу обавеза за плаћање овог пореза планирана за шест месеци
2004. године, и то у оквиру расхода на економској класификацији 482 – Порези,
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обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом.
У оквиру биланса средстава за плате, планирана су средства за повећање
плата наставника у основном и средњем образовању који стичу посебна звања у
складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника (“Службени гласник РС”, број 14/04), а
који је донет на основу Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 62/03 и 64/03).
Наведеним усавршавањем, у 2004. години стекло би звање 7.526 наставника у
основном образовању и 3.134 наставника у средњем образовању (примена наведеног
правилника од 1. јула 2004. године).
Преглед броја запослених у децембру 2003. године и планирани број
запослених у новоформираним државним органима, дат је у следећој табели:

Ред.
Бр.

КОРИСНИК

Број
извршилаца

1

2

3

1.

1.1

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

250

Народна скупштина Републике Србије - Стручне службе
Опште услуге

2.

163

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

25

УСТАВНИ СУД СРБИЈЕ
Судови
ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ:
Врховни суд Србије
Судови

47

196

Виши трговински суд
Судови

58

Републичко јавно тужилаштво
Судови

75

Републичко јавно правобранилаштво
Судови

70

Окружни судови
Судови

1.777

Општински судови
Судови

8.394

4.7

Трговински судови
Судови

1000

4.8

Окружна јавна тужилаштва
Судови

465

Општинска јавна тужилаштва
Судови

914

4.9

20

4.10
4.11
4.12
4.13
5.
6.

Tужилаштво за ратне злочине
Судови

16

Већа за прекршаје
Судови

118

Општински органи за прекршаје
Судови
Правосудна стража

2.465

Судови

1.600

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Полицијске услуге
БЕЗБЕДНОСНО ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Јавни ред и мир некласификован на другом месту

1
7.

2

42.206
2.283

3

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

7.1

108

Канцеларија за придруживање Европској Унији
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

7.2

20

Канцеларија за сарадњу са медијима
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

7.3
8.

36

Центар за уклањање мина
Одбрана некласификована на другом месту

16

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Јавни ред и мир некласификован на другом месту

8.1

Управа за извршење заводских санкција
Затвори

9.

131

3.293

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

9.1
10.

124

Агенција за унапређење државне управе
Опште услуге

9

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ЕКОНОМИЈЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

10.1

Пореска управа
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

10.2

410

8.456

Управа за јавна плаћања

21

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
10.3

10.4

Управа царина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Агенција за дуван
Опште услуге

10.5

Агенција за развој инфраструктуре локалне самоуправе
Остале делатности

10.5

Агенција за рурални развој
Остале делатности

11.
12.

1.220

2.580
20
10
8

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

24

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

1
12.1

2

75
3

Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

13

38

Министарство за дијаспором
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

13.
1

68

Агенција за односе са дијаспором
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

14.

17

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

15.

99

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГА
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

15.1

868

Републичка дирекција за робне резерве
Економски послови некласификовани на другом месту

16.

137

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

16.1

876

Управа за шуме
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

17.

17.1

101

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Гориво и енергија
Рударство

53
16

Агенција за енергетску ефикасност
Гориво и енергија

18.

9

МИНИСТАРСТВО ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Транспорт
Комуникације

213
94

22

Развој заједнице
18.1
19.

76

Дирекција за путеве
Транспорт

969

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

609

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

5.095

Социјална заштита некласификована на другом месту
20.
20.1
20.2
21.
22.

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Основно истраживање
Управа за заштиту животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Агенција за заштиту животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И ИНТЕРНЕТ
Основно истраживање

1
23.
23.1

2
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Образовање некласификовано на другом месту

23.2

23.3

23.4

23.5
23.6

23.7
24
24.1

24.2

85
252
7
145
16
3
598

Републички центри
Образовање некласификовано на другом месту

25.

140

147

Основно образовање
Предшколско и основно образовање
Трансфер

53.053
18.791

Средње образовање
Средње образовање
Трансфер

24.357
8.152

Ученички стандард
Помоћне услуге образовању
Трансфер
Више и универзитетско образовање
Високо образовање
Студентски стандард
Помоћне услуге образовању
Трансфер
Физичка култура
Услуге рекреације и спорта
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И МЕДИЈА
Услуге културе
Установе културе
Услуге културе
Трансфер

1.329
344
14.729
2.151
441
196
87
1.958
973

Агенција за развој културе
Услуге културе

4

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Здравство некласификовано на другом месту

422

23

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

АГЕНЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ
Управљање отпадом

20

МИНИСТАРСТВО ВЕРА
Верске и друге услуге заједнице
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

10

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

21

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
Основно истраживање
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Опште услуге
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

41
499
736
2.784

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Опште услуге

61

24

1
34.
35.

36.

2
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

3

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

20

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом
месту
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

57

Опште услуге
Свега:
Свега трансфер:
УКУПНО:

1.115
186.970
34.779
221.749

3) Права из социјалног осигурања у структури укупних расхода учествују са
8,76%, односно у износу од 32,8 млрд. динара. Накнаде за социјалну заштиту из
буџета (друштвена брига о деци, социјална заштита, борачко - инвалидска заштита и
средства за избеглице) планирана су износу од 24,3 млрд. динара (6,5%). Овим
средствима омогућује се исплата дванаест месечних права. Средства за исхрану и
смештај избеглих и прогнаних лица планирана су у износу од 1,0 млрд. динара.
Средства за посебни социјални програм Владе (транзициони фонд), предвиђена су у
износу од 2,1 млрд. динара.
4) Средства за коришћење услуга и роба планирана су у износу од 18,8 млрд.
динара и у структури учествују са 5,01%. Ова средства предвиђена су за сталне
трошкове који обухватају енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација,
трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме; трошкове путовања; услуге
по уговору; специјализовне услуге; текуће поправке и одржавање и материјал.
У оквиру овог износа, средства за специјализоване услуге предвиђена су у
укупном износу од 6,5 млрд. динара и у структури укупних расхода учествују са 1,72 %.
У оквиру ових средстава, највећи део средстава предвиђен је у оквиру раздела
Министарства науке и заштите животне средине у износу од око 4 млрд. динара, и то у
складу са Законом о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број
52/93).
Законом о научноистраживачкој делатности утврђено је да се за општи интерес
у овој области средства обезбеђују у буџету Републике Србије. Општи интерес у
научноистраживачкој делатности, у смислу наведеног закона, остварује се путем
програма, за које се средства обезбеђују у буџету Републике, а министар надлежан за
послове науке утврђује критеријуме за расподелу ових средстава. Правилником о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, утврђено
је да се текући расходи буџета Републике исказују у оквиру класе 4, категорије 42 –
Коришћење роба и услуга, група 424 Специјализоване услуге, аналитички конто
424620 Услуге науке.
Наведеним правилником такође је утврђено да се у оквиру групе 424
Специјализоване услуге исказују и расходи за: пољопривредне услуге; услгуге
образовања, културе и спорта; медицинске услуге; услуге одржавања аутопутева;
услуге одржавања националних паркова и природних површина; услуге очувања
животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге. У складу
са врстом расхода износи средстава из буџета Републике класификовани су у оквиру
ове економске класификације у складу са надлежностима директних и индиректних
корисника буџетских средстава.

25

У оквиру раздела Министарства културе, за специјализоване услуге у области
културе, предвиђена су средства у износу од око 1 млрд. динара. Део ових средстава
намењен је за Народни музеј у Београду и за обнову манастира Хиландар, чија здања
су оштећена у катастрофалном пожару, док ће већи део средстава бити коришћен за
програме у култури и обележавање 200. година Првог српског устанка.
Средства у износу од 0,3 млрд. динара, у оквиру Министарства за привреду,
предвиђена су за специјализоване услуге Републичке агенције за развој малих и
средњих предузећа и предузетништва, Акцијског фонда и Агенције за приватизацију.
5) Средства за отплату јавног дуга предвиђена су у укупном износу од 29,5
млрд. динара и учествују у структури укупних расхода са око 7,9%.
Највећи део ових средстава планиран је у оквиру раздела Министарства
финансија у износу од 29,0 млрд. динара.
Средства за отплату главнице домаћим кредиторима у оквиру овог раздела
планирана су у износу од 15,7 млрд. динара и предвиђена су за исплату старе девизне
штедње, као и за исплату дела штедних улога штедиша Дафимент и Југоскандик банке
(530 евра по штедном улогу). Издаци за отплату главнице домаћим кредиторима
обухватају: отплату главнице на домаће хартије од вредности; отплату главнице
јавним финансијским институцијама; отплату главнице пословним банкама и отплату
главнице осталим домаћим кредиторима.
Отплата главнице на домаће хартије од вредности обухвата износ по основу
доспећа обвезница старе девизне штедње.
Отплата главнице јавним финансијским институцијама, односно Народној
банци Србије, обухвата средства за отплату главнице по основу кредита датих
Републици Србији, СРЈ и Електро привреди Србије (за кредит који ЕПС није у стању
да сервисира), као и за приспеле, неизмирене обавезе по кредиту НБС.
За отплату главнице кредита пословним банкама, предвиђају се износи по
основу кредита одобреног Републици Србији, док су средства предвиђена за отплату
главнице осталим кредиторима предвиђена за отплату зајма за привредни развој у
Републици.
У оквиру средстава предвиђених за отплату камата, отплата камата по домаћим
кредитима износи укупно 2,1 млрд. динара и обухвата: отплату камата на домаће
хартије од вредности, отплату камата јавним финансијским институцијама и отплату
камата пословним банкама.
За отплату камата домаћим кредиторима предвиђена су средства за отплату
камата по емитованим тромесечним и шестомесечним државним записима, као и
износ за отплату камата по основу дугорочних обвезница издатих Народној банци
Србије.
Отплата камата јавним финансијским институцијама обухвата отплату камата
по основу кредита од Народне банке Србије датих Републици Србији, СРЈ, ЕПС–у, као
и износе предвиђене за приспеле, неплаћене обавезе према НБС.
У оквиру износа за отплату камата пословним банкама, предвиђају се средства
за отплату камата по основу кредита узетих за финансирање текуће ликвидности и
кредита датих Савезној Републици Југославији за финансирање примарне
пољопривредне производње.
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Отплата камата по иностраним кредитима износи укупно 10,3 млрд. динара и
односи се на отплату камата по кредитима ИБРД, ИДА и Европске уније.
Отплата камата по основу активираних гаранција предвиђена је у износу од
95,8 мил. динара, док су пратећи трошкови задуживања планирани у износу од 548,0
мил. динара и обухватају негативне курсне разлике (у случају пада курса динара у
односу на евро, у тренутку отплате иностраним повериоцима) и пратеће трошкове
задуживања, који обухватају провизију на некоришћена средства одобрених кредита
код Међународног удружења за развој.
Средства предвиђена за отплату главнице и камата по основу активираних
гаранција, пројектована су на основу процене гаранција које ће Република Србија
издати у току 2004. године за кредите од домаћих поверилаца, гаранција по основу
закључених кредита од иностраних поверилаца, као и гаранција по основу кредита од
иностраних поверилаца који ће бити закључени у току 2004. године. У случају
негативних привредних кретања у Републици (економски раст мањи од планираног,
негативна финансијска кретања у пословању зајмопримаца и сл.) постоји фискални
ризик активирања гаранција и контрагаранција које је издала Република Србија, па су
из тог разлога предвиђене апропријације за отплату главнице и камата по основу
активираних гаранција.
На основу Закона о буџетском систему, буџет Републике сарджи одредбе које
се односе на издавање гаранција и контрагаранција у 2004. години и стање јавног
дуга. У члану 5. дат је детаљан опис гаранција и контрагаранција које ће се издати у
2004. години, као и детаљна структура дуга у страној и домаћој валути. У 2004. години,
процењен је износ гаранција и контрагаранција које се могу издати до нивоа од
257.278.232.008 динара. Значајан износ ових гаранција од 209.491.249.557 динара,
који је укључен у укупан ниво дуга, односи се на већ потписане кредите предвиђене за
усвајање у Народној скупштини Републике Србије. Ново задуживање код иностраних
поверилаца у 2004. години износиће највише 47.486.982.450 динара, а код домаћих
поверилаца највише 300.000.000 динара.
Стање дуга на дан 31. децембра 2003. године, износило је 866.594.769.587
динара (12,5 млрд. евра), од чега је стање дуга у страној валути 840.652.211.792
динара (12,1 млрд. евра) и стање дуга у домаћој валути 25.942.557.786 динара (0,4
млрд. евра). Учешће укупног јавног дуга у процењеном бруто домаћем производу, на
дан 31. децембра 2003. године, износило је 78%.
6) Средства резерви, планирана су у укупном износу од 6,3 млрд. динара и у
структури укупних расхода учествују са 1,7%. Део ових средстава у износу од 6,2 млрд.
динара предвиђен је за текућу буџетску резерву, која се у складу са одредбама Закона
о буџетском систему користе за сврхе за које буџетом нису предвиђене апропријације,
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. При
планирању обима средстава за текућу буџетску резерву имала се у виду чињеница да
ће се, врло брзо, усвојити закони за чије спровођење ће се средства накнадно
употребити, пре свега за осигурање стамбених кредита и извозних послова.
У складу са одредбама наведеног закона, којим је утврђено да се у сталну
буџетску резерву издваја највише до 1,5% укупних прихода за буџетску годину, у
складу са билансним могућностима буџета издвојена су средства и за сталну буџетску
резерву (0,07 млрд. динара).
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7) Средства за субвенције планирана су у укупном износу од 40,7 млрд. динара и у
структури укупних расхода учествују са 10,86%.
У оквиру ових средстава износ од 39,1 млрд. динара предвиђен је за субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Део ових средстава у износу
од 7,3 млрд. динара предвиђен је за субвенције ЈП ЖТП "Београд". За период
привременог финансирања утрошена су средства у износу од 1,5 млрд. динара за
субвенције овом јавном предузећу и укључена су у укупан биланс средстава за 2004.
годину.
За субвенције у пољопривреди предвиђена су средства у укупном износу од
15,0 млрд. динара. Ова средства односе се на субвенције за: млеко и индустријско
биље (5,9 млрд. динара); мере унапређења продуктивности газдинства (0,7 млрд.
динара); мере уређења пољопривредног земљишта (0,4 млрд. динара); мере
подстицања извоза пољопривредних производа (0,6 млрд. динара); куповина и
премија пшенице (2,0 млрд. динара); регресирано ђубриво и гориво (1,2 млрд.
динара); стручне пољопривредне службе (0,2 млрд. динара); израда регистра
пољопривредних газдинстава (0,07 млрд. динара); мере и акције у пољопривреди (0,07
млрд. динара); субвенције за унапређење села (0,5 млрд. динара) и мере за повећање
квалитета млека (0,9 млрд. динара); спровођење програма мера здравствене заштите
животиња (0,8 млрд. динара); набавку дијагностичких средстава (0,4 млрд. динара);
мере сузбијања заразних болести животиња (0,3 млрд. динара); средства за
спровођење заштите животиња (0,1 млрд. динара); обележавање домаћих животиња
(0,2 млрд. динара) и за остале намене у износу од 0,75 млрд. динара.
Субвенције за реструктурирање предузећа и припрему за приватизацију
предвиђена су у износу од 6,5 млрд. динара, а за ПЕУ “Ресавица” предвиђена су
средства у износу од 1,3 млрд. динара.
Такође, планирана су и средства у износу од 1,2 млрд. динара за Фонд за
развој Републике Србије и средства у износу од 0,7 млрд. динара за набавку
фискалних каса.
У Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику предвиђен је износ
од 0,8 млрд. динара, од чега се на субвенције за предузећа у којима су основане
инвалидске радионице односи износ од 0,7 млрд. динара, а на програм активне
политике запошљавања, износ од 0,1 млрд. динара, која средства ће се распоредити и
користити по посебном програму Владе.
Субвенције за ЈП “Радио телевизија Србије” предвиђене су у износу од 3,2
млрд. динара.
У складу са предложеним решењима у овом закону, распоред и коришћење
ових средстава вршиће се по посебним програмима, које ће на предлог надлежног
министарства, доносити Влада Републике Србије.
8) Основна средства предвиђена су у износу од 21,5 млрд динара и у
структури укупних расхода буџета Републике учествују са 5,74%. Највећи део ових
средстава предвиђен је за зграде и грађевинске објекте у износу од 11,5 млрд. динара
(у структури учествују са 3,06%), затим за машине и опрему у износу од 10,0 млрд.
динара (2,68%), као и за остала основна средства.
Средства за зграде и грађевинске објекте исказана су у оквиру економске
класификације 511 и односе се на изградњу зграда и објеката, капитално одржавање
зграда и објеката и пројектно планирање. Средства за набавку машина и опреме
исказана су у оквиру економске класификације 512 и односе се на опрему за
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саобраћај, административну опрему (канцеларијска, рачунарска, комуникациона,
електронска и фотографска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство и
одржавање административне опреме), опрему за пољопривреду, опрему за очување
животне средине и науку, за образовање, културу и спорт, за јавну безбедност, као и
осталу опрему.
9) Остали расходи буџета предвиђени су за 2004. годину у износу од 4,8 млрд.
динара и у структури укупних расхода учествују са 1,27%.
Ова средства односе се на дотације невладиним организацијама (1,2 млрд.
динара); порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом (2,6
млрд. динара); новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела (0,8 млрд.
динара); накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
(0,06 млрд. динара), као и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа (0,17 млрд. динара).
Средства за дотације невладиним организацијама, обухватају и издатке за
Црвени крст Србије, верске организације, финансирање деловања политичких
странака које имају народне посланике у Народној скупштини Републике Србије,
покриће трошкова изборне кампање за избор председника Републике Србије, Савез
резервних војних старешина, Матицу Срба и исељеника Србије и др.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА БУЏЕТА





Приходи буџета Србије пројектовани су на основу следећих параметара:
спровођења пореске реформе предвиђене у 2004. години;
очекиване динамике релевантних макроекономских показатеља;
остварених прихода у 2003. години и првом кварталу 2004. године;
даљи напредак у сузбијању сиве економије.

Предвиђено је да пореска реформа ступи на снагу 1. јула 2004.
године. Она обухвата: укидање пореза на фонд зарада и реформу система
опорезивања зарада, укидање пореза на пољопривредне приходе, пореза на
употребу и коришћење одређених добара, растерећење пореза на финансијске
трансакције, доношење Закона о играма на срећу и измене и допуне Закона о
акцизама којима се предвиђа усклађивање износа акциза.
Од 1. јула 2004. године порез на фонд зарада који се обрачунава на бруто
зараду у износу од 3,5% биће потпуно укинут. Овај порез, у тренутном уређењу
јавних финансија, у потпуности припада буџетима локалних самоуправа којима
ће укидање овог прихода бити надомештено већим учешћем у деоби пореза на
лична примања, у циљу очувања стабилног финасирања општина и градова.
Тренутно, буџет Србије дели са локалним самоуправама порез на зараде у
сразмери 95:5, а предлог је да то од 1. јула буде у сразмери 70:30. Ова
промена ће бити приходно неутрална за буџете локалних самоуправа, пошто ће
укупан трошак реформе сносити буџет Републике Србије.
Измене и допуне Закона о акцизама односиће се на деривате нафте и кафу. Код
деривата нафте предвиђено је укидање акцизе на уља и мазива, петролеј и течни
нафтни гас, док ће се повећањем износа акциза на дизел и бензинско гориво
надокнадити губици по основу поменутих укидања. Специфична акциза на кафу биће
замењена 30-процентном вредносном акцизом.
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Приходи у 2004. години пројектовани су уз претпоставку о следећој
процењеној динамици основних макроекономских агрегата:





реалан раст бруто домаћег производа од 4-5%;
реалан раст зарада од 6,5%;
инфлација од 8-9,5%, крај године;
инфлација од 8-9%, просек године.

У домену сиве економије очекује се наставак “легализације” нарочито у домену
промета производа и услуга. Увођење фискалних каса имаће кључну улогу у овом
процесу, заједно са обавезом издавања и примања рачуна, а за ове сврхе је
обезбеђена субвенција из буџета Републике Србије. Предвиђа се већи обухват сиве
економије у области запошљавања (нарочито инспекцијском службом у Министраству
рада, запошљавања и социјалне заштите), даља и динамична информатизација
Пореске и Царинске управе, јачање јединице за велике пореске обвезнике у Пореској
управи и примена Закона о играма на срећу.
Износ и структура прихода за 2004. годину укључује потпуни утицај преузимања
прихода бившег Савезног буџета, који су у буџету Србије за 2003. годину били
исказани за девет месеци, након доношења Уставне повеље. С тога код поређења
прихода у 2004. години са приходима из 2003. године, за потребе исправног
анализирања треба узети у обзир утицај ове промене на нивоу дванаест месеци.
*
*
*
Законом о буџетском систему утврђено је да се, у случају да Народна
скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године, врши привремено
финансирање у времену од најдуже прва три месеца фискалне године. Како Закон о
буџету Републике Србије за 2004. годину није донет, то је вршено привремено
финансирање за период јануар – март 2004. године. Ради стварања неопходних
материјалних услова за функционисање рада државних органа и организација, што
представља нарочито оправдане разлоге у смислу чланa 120. Устава Републике
Србије, предвиђено је да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

IV. ХИТНИ ПОСТУПАК
Ради спречавања штетних последица које могу настати недоношењем овог
закона по хитном поступку, а које се огледају у немогућности финансирања рада
државних органа и организација на целој територији Републике Србије, предлаже се
да се, у складу са чланом 157. Пословника Народне скупштине Републике Србије
(“Службени гласник РС”, број 37/02), овај закон размотри по хитном поступку.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО ПОЈЕДИНИМ КОРИСНИЦИМА
Раздео 1 - Народна скупштина Републике Србије
Народна скупштина, као орган законодавне власти, доноси законе и остале
прописе и опште акте; одлучује о промени Устава; усваја буџет и завршни рачун;
утврђује предлоге и одлуке о промени границе Републике Србије; одлучује о рату и
миру; ратификује међународне уговоре; расписује републички референдум, одлучује о
задуживању Републике Србије; бира и разрешава: председника и потпредседнике
Народне Скупштине, председника, потпредседнике и министре у Влади; председника и
судије Уставног суда, Врховног суда и других судова, Републичког јавног тужиоца и
јавне тужиоце, гувернера Народне банке и друге функционере одређене законом;
обавља контролу над радом Владе и других органа и функционера одговорних
Народној Скупштини у складу са Уставом и законом; даје амнестију за кривична дела и
обавља друге послове у складу са Уставом.
У оквиру средстава предвиђених за остваривање права народних
посланика, регулисаних Законом о примањима народних посланика (“Службени
гласник РС”, бр. 7/91, 22/91, 28/91, 68/91), а ближе уређених одлукама
Административног одбора, највеће учешће имају: плате, посланички додатак – паушал
(40% од износа нето плате народног посланика и представља надокнаду за вршење
посланичке дужности); трошкови путовања у земљи (дневнице и трошкови службеног
превоза посланика на седнице и заседања радних тела Народне скупштине уз
коришћење сопственог возила) и службена путовања у иностранство.

Глава 1.1 - Народна скупштина Републике Србије – Стручне службе
Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2004. годину, обезбеђена су
средства за рад стручних служби Народне скупштине Републике Србије и Комисије за
израду Устава Републике Србије. Средства су обезбеђена у складу са одредбама
Закона о начину и поступку промене Устава Републике Србије (“Службени гласник РС”,
број 39/03), Одлуке о избору чланова Уставне комисије (“Службени гласник РС”, број
44/03) и Одлуке Административног одбора Народне скупштине Републике Србије о
накнадама за рад у Уставној комисији.
У оквиру средстава предвиђених за рад стручних служби планиран је и део
средстава за измиривање обавеза Републичке изборне комисије, у складу са Законом
о финансирању политичких странака (“Службени гласник РС”, број 72/03), насталих у
2003. години за спровођење ванредних парламентарних избора.
Средства планирана за специјализоване услуге у оквиру овог раздела
намењена су издацима за дежурства лекарске службе и Министарства унутрашњих
послова у време заседања Народне скупштине, као и за набавку лекова за потребе
амбуланте.
За потребе набавке основних средстава планирана су средства за набавку
рачунарске, телекомуникационе и остале опреме потребне за одржавање седница и
рад радних тела Народне скупштине.
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Раздео 2 - Председник Републике
Надлежности председника Републике Србије утврђене су Уставом Републике
Србије, којим је утврђено да председник Републике: предлаже Народној скупштини
кандидата за председника Владе; предлаже Народној скупштини кандидате за
председника и судије Уставног суда; указом проглашава законе; обавља послове из
области односа Републике Србије са другим државама и међународним
организацијама, у складу са законом; руководи оружаним снагама у миру и рату,
наређује делимичну и општу мобилизацију и организује припреме за одбрану у складу
са законом; утврђује постојање ратне опасности или ратног стања и за време ратног
стања доноси акте о питањима из надлежности Народне скупштине; даје помиловања;
додељује одликовања и признања у складу са законом; образује стручне и друге
службе за обављање послова из своје надлежности и обавља друге послове у складу
са Уставом.
У оквиру овог раздела планирана су средства за текуће издатке, од којих
највеће учешће имају трошкови комуникација, трошкови путовања, услуге по уговору,
трошкови текућих поправки и одржавања, као и трошкови набавке материјала.
Раздео 3 - Уставни суд Србије
Уставни суд Србије обавља функцију заштите уставности и законитости, сходно
члану 9. Устава Републике Србије.
Уставни суд Србије остварује своју функцију вршећи надлежности утврђене
Уставом, односно врши нормативну контролу оцењујући уставност и законитост свих
општих правних аката који се доносе у Републици; одлучује о сукобу надлежности
између судова и других органа; одлучује о забрани рада политичке странке или друге
политичке организације и одлучује о изборним споровима који нису у надлежности
судова или других државних органа.
У оквиру овог раздела предвиђена су средства за финансирање текућих
издатака за рад суда и његових радних тела (седнице суда, јавне расправе,
консултативне састанке, три сталне комисије и сл.).
Трошкови путовања односе се на учешће у заједничким седницама Суда Србије
и Црне Горе, у складу са чланом 49. Уставне повеље Државне заједнице Србија и
Црна Гора ("Службени лист СЦГ", број 1/03), којим је предвиђено да у раду учествују и
одлучују по одређеним надлежностима и судије Уставног суда Републке Србије.
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Раздео 4 – Правосудни органи
У оквиру раздела 4 - Правосудни органи предвиђена су средства за: Врховни
суд Србије, Виши трговински суд, Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за ратне
злочине, Републичко јавно правобранилаштво, окружне судове, општинске судове,
трговинске судове, окружна јавна тужилаштва, општинска јавна тужилаштва, већа за
прекршаје, општинске органе за прекршаје. Законом о организацији и надлежности
државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина ("Службени гласник РС",
бр. 63/03), основано је тужилаштво за ратне злочине, које у складу са горе наведеним
законом има за циљ откривања и кривичног гоњења учинилаца кривичних дела против
човечности и међународног права. За рад свих правосудних органа предвиђена су
средства из буџета Републике и средства остварена по основу судских такса.
Средства остварена по основу судских такса распоређена су у оквиру овог раздела за
текуће расходе, машине и опрему и зграде и грађевинске објекте, а одлуком министра
надлежног за послове правде распоређују се за извршавање издатака свих
правосудних органа.
Поред трошкова који се односе на све правосудне органе, у оквиру
предложеног износа предвиђена су средства за правосудну стражу и средства за
опрему и намештај у судницама, канцеларијама и осталим пратећим просторијама, као
и набавку возила, телефона, централа, рачунарске и друге опреме.
Правосудним органима предложено је повећање средстава неопходно за
извршавање обавеза по основу Закона о организацији и надлежности државних органа
у сузбијању организованог криминала, према коме треба обезбедити одговарајућа
средства за рад новоформираних организационих јединица, односно: специјалног
тужилаштва и Тужилаштва за ратне злочине. У оквиру овог раздела такође се
планирају средства за рад Високог савета правосуђа, Комисије за односе правосуђа и
грађана, Комисије за процесно право и Комисије за правосудне професије.
Раздео 5 - Влада Републике Србије
Влада Републике Србије извршава законе, друге прописе и опште акте; доноси
уредбе, одлуке и друге акте за извршавање закона; предлаже план развоја, буџет и
завршни рачун; предлаже законе, друге прописе и опште акте; утврђује начела за
унутрашњу организацију министарстава и других органа управе, поставља и
разрешава функционере у министарствима и посебним организацијама; усмерава и
усклађује рад министарстава и врши надзор над њиховим радом; образује стручне и
друге службе за своје потребе и обавља друге послове у складу са Уставом и законом.
Влада Републике Србије донела је Уредбу о образовању Канцеларије за
придруживање Европској унији ("Службени гласник РС", број 25/04) као служби Владе
Републике Србије, која врши стручне, административне и оперативне послове из
делокруга Владе, као и друге послове по налогу Владе.
За рад Владе Републике Србије, Кабинета потпредседника Владе и стручних
служби Владе планирана су средства за текуће издатке и то за: трошкове путовања,
услуге по уговору, сталне трошкове, материјал, као и накнаде за запослене.
За потребе финансирања основних средстава, планирана су средства
неопходна за преуређење и осавремењивање средстава за рад и опреме.
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Глава 5.1 – Канцеларија за сарадњу с медијима
У складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о генералном
секретаријату и другим службама Владе Републике Србије (“Службени гласник РС”,
број 23/04) промењен је назив Бироа за комуникације у Канцеларија за сарадњу с
медијима. Ова канцеларија обавља све стручне, оперативне, организационе и
административно техничке послове који се односе на обавештавање јавности о раду
Владе и органа државне управе, интерно информисање, издавање јавних и интерних
публикација и друге послове по налогу Владе.
Послови Канцеларије за сарадњу с медијима организовани су кроз рад прес
службе, интернет одељења и одељења за прес клипинг и анализу.
У структури укупних расхода за текуће издатке, највеће учешће имају средства
за услуге по уговору, стални трошкови и материјал.
За потребе финансирања основних средстава, планирана су средства за
набавку канцеларијске, мрежне и информатичке опреме.

Глава 5.2 - Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Агенција за страна улагања и промоцију извоза, основана Уредбом о
генералном секретријату и другим службама Владе Републике Србије (“Службени
гласник РС”, бр. 15/01, .... и 91/03) је специјализована агенција за подстицај економског
развоја Републике Србије, основана да олакша и обезбеди подршку олакшавања и
подршке директним страним улагањима у Србију, као и да промовише извоз из Србије.
Ова агенција послује у складу са прописима о јавним службама и има својство правног
лица.
За рад ове Агенције планирана су средства из буџета Републике, као и
средства од донација од међународних организација и донација од иностраних
земаља.
Глава 5.3 - Центар за уклањање мина
Центар за уклањање мина основан је Уредбом о генералном секретаријату и
другим службама Владе Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 15/01, .... и
91/03). Центар израђује и предлаже планове и пројекте за разминирање, предлаже
мере за унапређење регионалне сарадње у овој области, предлаже програме за
прикупљање међународне помоћи, прати, прикупља, обрађује и чува податке о
површинама које су загађене минама и другим неексплодираним убојитим средствима,
сарађује са владиним и невладиним организацијама и координира обаваљање
послова у вези са уклањањем мина.
Центар се ангажује на унапређењу регионалне сарадње у области
противминског деловања користећи за то одговарајуће лобирање и обезбеђивање
донација и то за наставак разминирања минских поља у пограничном подручју на
северном подручју, завршетак чишћења од касетних бомби на аеродрому Ниш,
чишћење касетних бомби на Копаонику и изналажење најбољих метода за обављање
грађевинских радова на ископавању авионских бомби и других пројектила који се
налазе у земљи на већим дубинама.
За рад овог Центра у оквиру средстава за текуће издатке највеће учешће имају
средства за материјал, услуге по уговору, трошкове путовања, сталне трошкове
(трошкови закупнине, с обзиром да је Центар смештен у просторијама Дипломатског –
стамбеног предузећа и до сада није уопште плаћао наведене трошкове). Посебан
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трошак представља додатно осигурање у складу са међународним стандарима за
случај повреде или смрти радника који прате остваривање пројеката и планова за
разминирање.
Раздео 6 - Министарство правде
Министарство правде обавља послове државне управе који се односе на:
организацију и рад правосудних органа и органа за прекршаје; кривично
законодавство; законодавство о привредним преступима и прекршајима; облигационе
односе; колизионе норме; поступак пред судовима; међународну правну помоћ;
наслеђивање; вештачење; извршење санкција; амнестију и помиловање; адвокатуру и
друге правосудне професије; стручно усавршавање запослених у правосудним
органима и органима за прекршаје; избор и статусна питања носилаца правосудних
функција; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству
његових одлука, као и друге послове одређене законом.
Поред средстава намењених за обављање редовних послова из делокруга
рада Министарства правде, у оквиру овог раздела планирају се средства за
измиривање обавеза по правоснажним пресудама и средства за накнаду штета
неоправдано осуђеним лицима. Такође се обезбеђују средства за рад Комисије за
утврђивање врсте и висине накнаде штете неоправдано осуђеним лицима и Комисије
за правосудне испите.

Глава 6.1 - Управа за извршење заводских санкција
Чланом 9. Закона о извршењу кривичних санкција (“Службени гласник РС”, број
34/01) утврђена је делатност Управе за извршење заводских санкција, која се односи
на: организацију, спровођење и надзор извршења казне затвора, малолетничког
затвора, мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој
установи и обавезног лечења алкохоличара и наркомана, као и васпитне мере
упућивања у васпитно поправни дом. Ова управа води јединствене евиденције о
лицима према којима се извршавају заводске санкције и основана је као орган управе
у саставу Министарства правде.
Од укупног износа планираног за Управу за извршење заводских санкција,
највећи износ односи се на средства за набавку материјала и то за исхрану, смештај и
набавку одеће за затворенике, сталне трошкове и текуће поправке и одржавање.
У оквиру овог раздела, такође су, у складу са билансним могућностима буџета,
планирана средства за изградњу и адаптацију зграда и објеката у казнено поправним
заводима и казнено поправним домовима, као и за набавку опреме за саобраћај и
јавну безбедност, административне и друге опреме.
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Раздео 7 - Комисија за испитивање одговорности за кршење људских
права
Народна скупштина Републике Србије јуна 2003. године донела је Закон о
одговорности за кршење људских права ("Службени гласник РС", број 58/03), којим је
основана Комисија за испитивање одговорности за кршење људских права, као
самосталан и независан орган који води поступак лустрације против лица утврђених у
члану 10. наведеног закона. Средства планирана у овом разделу не обухватају
средства за плате, с обзиром да је Законом утврђено да су три члана комисије судије
Врховног суда Србије, три члана – истакнути правни стручњаци, један члан – заменик
Републичког јавног тужиоца и два члана – народни посланици који су дипломирани
правници, а нису бирани са истих изборних листа. Имајући у виду да чланови Комисије
за свој рад примају накнаду, а не плату јер нису засновали радни однос у Комисији,
предложена су средства за награде, бонусе и остале посебне расходе.

Раздео 8 - Министарство унутрашњих послова
Основна функција овог Министарства је очување јавног реда и мира, као и
безбедност државе. Организационе јединице МУП-а у Ресору јавне безбедности су:
Управа криминалистичке полиције, Управа полиције, Управа за обезбеђење, Управа
саобраћајне полиције, Управа пограничне полиције, за странце и управне послове,
Управа противпожарне полиције, Оперативни центар, Тренинг центар, Управа за
аналитику, Управа за информатику, Управа за везу, Управа за заједничке послове и
Управа за послове исхране и смештаја. Поред управа у Министарству унутрашњих
послова формирана је Специјална антитерористичка јединица и Жандармерија. У
Министарству унутрашњих послова ван састава ресора формирана је Хеликоптерска
јединица (ова јединица обавља послове и задатке који се односе на непосредно
ангажовање и пружање помоћи у обављању заштите безбедности државе и грађана,
откривању и хватању терористичких и других криминалних група или појединаца,
лишавања слободе опасних криминалаца, контролу саобраћаја, локализовање и
гашење пожара, остваривање спасилачке функције у случајевима угрожавања живота
грађана и имовине, организује и извршава послове сервисирања и одржавања
ваздухоплова, техничких средстава и опреме према захтевима произвођача и у оквиру
норми за мирнодопске и ратне услове, врши школовање летачког и техничког кадра и
предузима мере на очувању и унапређењу психофизичке и професионалне обучености
својих припадника) и Управа за борбу против организованог криминала. Жандармерија
као основна маневарска јединица Ресора јавне безбедности планира, организује и
извршава најсложеније безбедносне задатке у случајевима упада и организовања
диверзантско-терористичких група; побуна у заводима за извршавање кривичних
санкција; лишења слободе опасних криминалаца; успостављање јавног реда и мира
нарушеног у већем обиму; обезбеђивања јавних скупова високог ризика, пружања
помоћи приликом елементарних непогода итд.
Средства планирана за рад Министарства унутрашњих послова за 2004. годину
обухватају средства из буџета, као и средства из додатних прихода (таксе за издавање
личних карата грађана, пасоша, регистрацију возила и др.).
Планирана средства обезбеђују се за исплате зарада за запослене у свим
службама министарства, као и за основно одржавање и улагање у објекте и опрему у
поседу Министарства (700 објеката, укупне површине 510.000 м2, 4.300 телефона,
канцеларијски, магацински и радионички простор, 7.347 возила и сл.).
Средства обезбеђена за специјализоване услуге односе се на: трошкове
лекарских прегледа радника; набавку лекова; систематских прегледа за полазнике
курсева; студената и ученика, као и помоћ спортским аматерским клубовима.

36

Средства за услуге по уговору односе се на трошкове стручног оспособљавања
за око 3.500 полазника курсева, ауторске хонораре, услуге штампања часописа
''Безбедност'' и ''Полицајац'', адвокатске услуге по службеној дужности и др.
За отплату главнице домаћим кредиторима предвиђен је износ за отплату
кредита добијених у претходним годинама од домаћих пословних банака за набавку
опреме.
Раздео 9 – Безбедносно - информативна агенција
Агенција је основана Законом о безбедносно информативној агенцији
("Службени гласник РС", број 42/02) и обавља послове који се односе на заштиту
безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на
подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије; истраживање,
прикупљање, обраду и процену безбедносно-обавештајних података и сазнања од
значаја за безбедност Републике Србије и информисање надлежних органа о тим
подацима.
У оквиру средстава планираних за рад Безбедоносно – информативне агенције
у 2004. години, предвиђена су средства за плате, материјал, машине и опрему и
сталне трошкове. Одређени расходи ове Агенције финансираће се из додатних
прихода органа, и то расходи за: материјал, машине и опрему и сталне трошкове.
Поред наведених расхода, у овом разделу су планирана средства за
одржавање и обнављање опреме за саобраћај, административне опреме, медицинске
и лабораторијске опреме, опреме за јавну безбедност, рачунарске и комуникационе
опреме.

Раздео 10 - Министарство за државну управу и локалну самоуправу
Ово Министарство основано је чланом 6. Законa о Министарствима ("Службени
гласник РС", број 35/03) којим је уређено да ово министарство обавља послове
државне управе који се односе на: организацију и рад министарства и посебних
организација; систем државне управе; управну инспекцију; управни поступак; радне
односе и стручно усавршавање запослених у државним органима, праћење кадровских
потреба у управи; матичне књиге и печате; политичко и друго организовање, изузев
синдикалног организовања; непосредно изјашњавање грађана; систем локалне
самоуправе и територијалне аутономије; територијалну организацију Републике
Србије; комуналне делатности; изборе за органе локалне самоуправе, као и друге
послове одређене законом.
Највеће учешће у укупно планираним средствима имају расходи за социјална
давања. Ово Министарство је налогодавац за исплате отпремнина у случају одласка у
пензију, односно престанка радног односа, за све запослене у државним органима, као
и за исплату плата постављених лица која остају нераспоређена. Запосленима у
републичким органима и запосленима у органима правосуђа исплаћује се отпремнина
у висини једне и по остварене зараде, док се запосленима у установама за извршење
заводских санкција, исплаћује отпремнина у петоструком износу зараде.
Предложена укупна средства обухватају и расходе за: материјал, сталне
трошкове, текуће поправке и одржавање, као и друге расходе.
Глава 10.1 - Агенција за унапређење државне управе
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Агенција за унапређење државне управе израђује и предлаже програме
за унапређење ефикасности и квалитета рада државне управе, прати њихово
остваривање и пружа стручну помоћ у примени програма, спроводи образовне
програме за грађане и органе локалне самоуправе из ове области и врши друге
послове по захтеву Владе и одговарајућег министарства.
Планирана средства предвиђена су за финансирање различитих програма и
пројеката из делокруга рада агенције за унапређење државне управе.
У области развоја организације и унапређења ефикасности и квалитета рада
државне управе предвиђа се спровођење пројекта "Јачање капацитета за управљање
реформом државне управе Републике Србије'' где су формирани реформски тимови у
12 органа државне управе и започето 12 различитих развојних пројеката. Други
пројекат у овој области је ''Јачање централних функција подршке министарствима
Републике Србије'', чији је циљ знатно унапређење ефикасности и ефективности
развоја професионалне и одговорне државне управе.
Унапређење процеса управљања људским ресурсима обухвата пројекат ''Развој
модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије'' који
се одвија уз подршку Шведске агенције за међународни развој. Циљ овог пројекта је
стварање професионалног кадра и модерног система управљања људским ресурсима.
У области реформе законодавног оквира, улога Агенције је да пружи подршку
министарствима у припреми закона и других прописа и општих аката у области
државне управе, пренесе искуства других земаља из законодавне области и пружи
помоћ министарствима у припреми пројеката из законодавне области.
Едукација запослених у државној управи обухвата програме обуке државних
службеника који ће даље вршити едукацију својих колега.
Издавачка активност Агенције обухвата издавање гласила за запослене у
државној управи ''Реформатор'' у појединачном тиражу од 5000 примерака. Укупни
трошкови ове активности финансирани су од стране Владе Краљевине Норвешке у
оквиру споразума о сарадњи.
Раздео 11 - Министарство финансија
Назив овог министарства промењен је у складу са чланом 4. Закона о
министарствима. Министарство финансија обавља послове државне управе који се
односе на: републички буџет; финансирање надлежности Србије и Црне Горе;
извршење расхода Србије и Црне Горе; утврђивање консолидованог биланса јавних
прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такса и других јавних прихода;
систем и праћење међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;
основе система доприноса за социјално осигурање; политику јавних расхода; јавне
набавке; финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна зарада које се
финансирају из буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне
самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања; буџетску
контролу и ревизију институција Србије и Црне Горе, директних и индиректних
корисника средстава буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне
самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа;
надзор над применом прописа који се односе на промет роба и услуга са
иностранством и обављање делатности у иностранству са становишта девизног
пословања и кредитних односа са иностранством и друге послове девизне инспекције,
у складу са законом; спречавање прања новца; управљање расположивим средствима
јавних финансија Републике Србије; макроекономску и фискалну анализу,
квантификацију мера економске политике; обезбеђивање финансирања обавезног
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социјалног осигурања; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије;
експропријацију; кредитно-монетарни систем; систем плаћања и платни промет;
банкарски систем; хартије од вредности; осигурање имовине и лица; систем
рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа; књиговодство; девизни систем и
кредитне односе са иностранством; царински систем, царинску тарифу, мере
ванцаринске заштите и слободне зоне; приватизацију и санацију банака и других
финансијских организација; фискалне монополе; другостепени управни и прекршајни
поступак у областима из делокруга Министарства, у складу са законом;
својинскоправне и друге стварноправне односе; управни надзор у имовинскоправним
пословима; двовласничка имања; остваривање алиментационих потраживања из
иностранства; пријављивање у стечајним поступцима потраживања Републике Србије;
заштиту имовине Републике Србије у иностранству; режим и промет непокретности;
игре на срећу; обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове одређене
законом.
У оквиру овог раздела планирана су средства за трансфере Републичком
фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање земљорадника, којима ће се обезбедити исплата
дванаест месечних пензија у 2004. години, као и трансфери за Националну службу за
запошљавање.
У делу субвенција предвиђене су субвенције за набавку фискалних каса.
У овом разделу такође се предлажу средства дотација за редован рад
политичких странака чији су кандидати изабрани за посланике у Народну скупштину
Републике Србије, као и за финансирање изборне кампање за председника Републике
и износ намењен Савезу резервних војних старешина.
Средства резерве обухватају средства текуће и сталне буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне. Влада доноси одлуку о употреби текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских
средстава.
При планирању обима средстава за текућу буџетску резерву имала се у виду
чињеница да ће се, врло брзо, усвојити закони за које ће се средства накнадно
употребити, пре свега средства за осигурање стамбених кредита и извозних послова.
У буџету се обезбеђују средства за сталну буџетску резерву, која се исказује као
посебна позиција расхода. Стална буџетска резерва користи се за финансирање
расхода на име учешћа Републике у отклањању последица ванредних околности, као
што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошке катастрофе и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље
људи или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва може се
користити и за привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима
примања. Из средстава сталне буџетске резерве могу се одобравати краткорочне
позајмице за наведене намене, као и буџетима локалних власти. У сталну буџетску
резерву издваја се највише до 1,5% укупних прихода за буџетску годину, у складу са
билансним могућностима.
Основна средства обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте и набавку
машина и опреме. Средства на овим апропријацијама предвиђена су за изградњу и
уређење граничних прелаза и њихово опремање.
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Трансакције везане за јавни дуг планирају се за отплату домаћих камата;
отплате страних камата; отплата камата по основу активираних гаранција; пратеће
трошкове задуживања; отплате главнице домаћим кредиторима и отплате главнице по
гаранцијама.
Средства за отплату камата домаћим кредиторима предвиђена су за отплату
камата на домаће хартије од вредности, за отплату камата јавним финансијским
институцијама – Народној банци Србије и за отплату камата комерцијалним банкама
по основу кредита узетих за финансирање текуће ликвидности.
Средства за отплату иностраним кредиторима предвиђена су за отплату камата
иностраним владама (Париски клуб поверилаца) и за отплату камата
мултилатералним институцијама (Међународне банке за обнову и развој –
консолидациони зајмови, кредита Међународног удружења за развој – зајмови за
структурно прилагођавање привреде Републике Србије и зајмови који су намењени
директним буџетским корисницима).
Отплата главнице домаћим кредиторима предвиђа средства за отплату
главнице на домаће хартије од вредности, отплату главнице јавним финансијским
институцијама – Народној банци Србије и комерцијалним банкама, као и отплату
главнице осталим кредиторима по основу Зајма за привредни препород Србије.
Највећи део средстава за ове намене предвиђен је за исплату старе девизне штедње
и за исплату дела штедних улога штедиша Дафимент и Југоскандик банке, као и за
исплату старе девизне штедње штедишама са територије АП Косова и Метохије.
У оквиру донација и трансфера осталим нивоима власти предвиђена су
средства за: трансфере за финансирање поверених надлежности државне заједнице
Србија и Црна Гора; допунска средства општинама.
У 2004. години Влада Републике Србије посветиће посебну пажњу смањивању
пословног ризика у Србији и активирању кредитних линија, нарочито дугорочних, које
ће обезбедити кредите за мала и средња предузећа, кредите за пољопривреду и
недовољно развијена подручја. Обезбеђена су средства за активирање Гаранцијског
фонда за осигурање кредита за основна и обртна средства које банке буду
одобравале малим и средњим предузећима. Тиме ће банкама бити значајно смањен
ризик кредитирања, што ће малим и средњим предузећима омогућити да добију
кредите по далеко повољнијим условима од тржишних. При изради скале осигурања,
односно учешћа државе у банкарском ризику, највећи степен осигурања имаће
кредити који омогућавају отварање нових радних места, доприносе расту извоза и
усмеравају се у секторе који ће новом стратегијом привредног развоја бити утврђени
као приоритетни. Посебно ће се стимулисати почетници који први пут започињу неку
делатност. У оквиру овог Гаранцијског фонда биће основано посебно одељење за
осигурање кредита у пољопривреди. Овим инструментом држава ће подстаћи банке да
пољопривредницима под повољним условима одобравају дугорочне кредите за
набавку механизације, опреме, репро-материјала, сточног фонда, засада и изградњу
инфраструктурних објеката.
Такође се предвиђају средства за програме Координационог тела Савезне
владе и Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и
Координационог центра Србије и Црне Горе и Републике Србије за Косово и Метохију
која ће се распоредити и користити по посебном програму Владе Републике Србије.
Средства субвенције нефинансијским институцијама намењена су за
реструктурирање банкарског сектора у 2004. години, која ће се пласирати преко
Агенције за санацију, стечај и ликвидацију банака.
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Глава 11.1 - Пореска управа
Реформом пореске администрације Пореска управа преузела је фискалне
функције Завода за обрачун и плаћања и Фонда обавезног социјалног осигурања, док
су неке, потпуно нове функције, уведене.
До сада је пореска администрација вршила функцију утврђивања и наплате
само у односу на порезе који се утврђују решењем пореског органа, на бази поднете
пријаве, а обављала је ex post контролу свих облика јавних прихода. Завод за обрачун
и плаћања је, пак вршио ex ante контролу свих јавних прихода (пореза и доприноса)
кoји се плаћају по одбитку и уплаћена средства усмеравао на прописане уплатне
рачуне јавних прихода, истовремено и расподељујући приходе између федерације,
републике, општине и градова. Пореска управа је преузела нову улогу обезбеђивања
ефикасне наплате ових јавних прихода који ће се наћи у режиму самоопорезивања.
Организације обавезног социјалног осигурања су до сада вршиле контролу и
наплату пореза на доходак грађана и ту функцију Пореска управа је преузела као и
обавезу евидентирања по пореским обвезницима обрачунатог и плаћеног доприноса.
Ова Управа доставила је захтев за финансирање нових функција које се организују, а
то су: стратешко планирање, унутрашња контрола, едукација и комуникација,
модернизација и развој ресурса, пројектовање, развој и одржавање информационог
система, функционисање Центра за велике пореске обвезнике. У организацији
Пореске управе је и пореска полиција којој се дају овлашћења, како би се ефикасно
сузбијао криминалитет у области јавних прихода.
Пореска управа поверене послове извршава самостално на целој територији
Републике Србије и организује се тако да обезбеђује функционално јединство у
спровођењу пореских прописа.
Средства за рад ове управе предвиђена су за плате, сталне трошкове;
материјал; услуге по уговору; текуће поправке и одржавање и за новчане казне и
пенале по решењу судова и судских тела.
Поред срестава за текуће трошкове, Пореској управи обезбеђују се средства за
инвестиције у зграде и грађевинске објекте и набавку машина и опреме, и то: за
завршетак започете изградње новог простора у Апатину и Бачу, реконструкцију и
адаптацију постојећег пословног простора, израду и реконструкцију комуникационе и
енергетске инсталације за рачунарску опрему; набавку и изградњу новог пословног
простора; пројектно планирање и надзор и др.
Глава 11.2 - Управа за јавна плаћања
Законом о буџетском систему, као орган управе у саставу Министарства
финансија, основана је Управа за јавна плаћања.
Управа води евиденције и обавља послове у оквиру система консолидованог
рачуна трезора, и то: регистар директних и индиректних корисника буџетских
средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног
осигурања; уплатне рачуне јавних прихода, као и подрачуне система консолидованог
рачуна трезора Републике; распоређује уплаћене јавне приходе на одговарајуће
подрачуне различитих нивоа власти, у складу са законом; подрачуне директних и
индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и
организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора; издаје налоге за плаћања на терет подрачуна
директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне
власти и организција обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем
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консолидованог рачуна трезора, на основу закона и добијених овлашћења, на основу
судских и других извршних наслова, исправке грешака и наплате услуга; врши
готовинске исплате директних и индиректних корисника буџетских средстава
Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања,
који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора; израђује и доставља
извештаје о извршењу налога за плаћање на терет или у корист њихових подрачуна,
директним и индиректним корисницима буџетских средстава Републике односно
локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у
систем консолидованог рачуна трезора; доставља податке за буџетско рачуноводство;
прима, контролише и обрађује годишње и полугодишње рачуноводствене извештаје
корисника, чије подрачуне води Управа; води фискалну статистику и управља
јединственим информационим системом јавних расхода у Републици, у складу са
прописом који доноси министар; прати ликвидност директних и индиректних корисника
буџетских средстава Републике.
Поред наведених послова, Управа, за потребе државне заједнице Србија и
Црна Гора, обавља и следеће послове: води евиденције о приходима и расходима
буџета по прописаној буџетској класификацији, односно приходима по врстама
изворних и других прихода; израду дневних, десетодневних, месечних, и годишњих
извештаја о приходима и расходима буџета државне заједнице; испостављање налога
за пренос средстава корисницима буџета, а по решењу надлежног министарства;
пријем и обраду жиро рачуна буџета државне заједнице и утврђивање дневног стања
расположивих средстава; израду полугодишњег обрачуна и завршног рачуна буџета
државне заједнице и достављање надлежном министарству; пријем и контролу налога
и спецификација налога о обрачунатим стимулацијама по сваком кориснику.
Наведени послови Управе организовани су на територијалном принципу,
организационим јединицама у седишту Управе и ван седишта (подручне јединице) у
34 филијале са 111 експозитура.
У буџету Републике Србије за 2004. годину, предвиђено је да Управа за јавна
плаћања све своје расходе, у целости финансира из додатних прихода органа, с
обзиром да Управа за своје услуге од директних и индиректних корисника буџета
остварује накнаду за трошкове платног промета, те се директно финансира
средствима буџета Републике. Овако предвиђена средства углавном се односе на
финансирање редовних трошкова пословања, односно плата за запослене, сталних
трошкова, текуће поправке и одржавање, услуге по уговору и набавку материјала, као
и на издатке за основна средства, односно набавку машина и опреме и осталих
основних средстава.
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Глава 11.3 - Управа царина
Управа царина је орган управе у саставу Министарства финансија, организован
по доношењу Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора и Закона о
спровођењу Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора. Ова управа има
три основне функције, и то: контролну; фискалну и безбедносну. Делокруг рада Управе
царина уређен је законом и другим прописима из области царина, спољнотрговинског
и девизног пословања, Законом о порезу на промет, Законом о акцизама, Законом о
општем управном поступку, Законом о прекршајима, Кривичним законом и другим
законима.
Послове и задатке Управе царина врше Управа (у чијем саставу су пет сектора,
седамнаест одељења и три организационе јединице ван састава Сектора) и тринаест
царинарница у оквиру којих се налази 108 царинских испостава и 13 царинских
реферата.
У управи царина су у току свеобухватне припреме за примену новог Царинског
закона. Измене царинског система и увођење пореза на додату вредност, налажу
спровођење сложених и обимних активности на прилагођавању постојећег
информационог система царинске службе, који је у употреби од 1995. године.
Поред средстава предвиђених за плате запослених, и сталне трошкове која
обухватају значајна средства за енергетске услуге, трошкове платног промета,
комуникација и осигурања, за рад ове управе предвиђају се и средства за набавку
материјала, која поред административног материјала обухватају и набавку савременог
материјала за пломбирање товара и набавку одеће и униформе (у складу са важећим
правилником, који предвиђа обавезу ношења службеног одела). Порези, обавезне
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, поред средстава потребних за
плаћање пореза на фонд зарада, обухватају и средства потребна за регистрацију
аутомобила. Део средстава на овој апропријацији обезбеђује се из додатних прихода
органа.
За основна средства, предвиђен је значајан износ средстава који ће се
користити за изградњу, односно инвестиционо улагање у царинарнице и царинске
испоставе на територији Републике Србије, као и за њихово опремање потребном
опремом.

Глава 11.4 - Агенција за дуван
Законом о дувану који је Народна скупштина Републике Србије усвојила 25.
фебруара 2003. године, основана је Агенција за дуван као правно лице које послује у
складу са прописима о јавним службама и обавља стручне послове утврђене Законом
као поверене послове.
Највећи део средстава предвиђених за рад Агенције за дуван, односи се на
плате за запослене. Поред ових расхода, обезбеђују се средства за услуге по уговору,
специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавку материјала и остале
трошкове неопходне за функционисање ове агенције.
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11.5 - Агенција за развој инфраструктуре локалне самоуправе
Агенција за развој инфраструктуре локалне самоуправе, основана Уредбом о
генералном секретријату и другим службама Владе Републике Србије (“Службени
гласник РС”, бр. 15/01, .... и 91/03), израђује и предлаже програме који се односе на
подстицање развоја и унапређивање инфраструктуре јединица локалне самоуправе,
врши обраду и анализу података и пружа стручну помоћ јединицама локалне
самоуправе у припреми и изради инвестиционих пројеката и прати њихово
остваривање и врши и друге послове по захтеву Владе и одговарајућег министарства.
За рад ове Агенције, поред средстава из буџета Републике, значајан део
средстава обезбеђује се из донације Европске агенције за реконструкцију. Уговором о
донацији предвиђен је распоред средстава по појединачним апропријацијама (стални
трошкови, услуге по уговору, компјутерске услуге, стручне услуге, административни
материјал, капитални трансфери осталим нивоима власти, набавка машина и
опреме). Средства предвиђена од донација од међународних организација највећим
делом биће усмерена за израду пројеката у области инфраструктуре локалне
самоуправе.
11.6 - Агенција за рурални развој
Агенција за рурални развој основана Уредбом о генералном секретријату и
другим службама Владе Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 15/01, .... и
91/03), израђује и предлаже програме који се односе на унапређење развоја руралних
области; учествује у изради програма који поспешују диверсификацију делатности
становништва руралних области; врши стручну обраду и анализу инвестиционих
пројеката намењених руралним областима; учествује у вршењу послова који се односе
на усавршавање стручних служби из области руралног развоја на нивоу локалне
самоуправе; учествује у припреми и изради база података о активностима и
потенцијалима руралних области; прикупља податке о међународним организацијама
и финансијским институцијама заинтересованим за финансирање руралног развоја;
координира активности при реализацији пројеката из области руралног развоја
домаћих и међународних организација и обавља друге послове по налогу Владе и
надлежног министарства.

Раздео 12 - Управа за јавне набавке
Управа је основана у 2002. години у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 39/02) и обавља стручне послове који се
односе на обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу
јавних средстава за јавне набавке и подстицања конкурентности и равноправности
понуђача у поступцима јавних набавки. У 2004. години у оквиру ове управе планирана
су и средства за рад Комисије за заштиту права понуђача.

Раздео 13 - Министарство за економске односе са иностранством
Законом о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 19/04), Министарство
за економске везе са иностранством, наставља рад у складу са делокругом утврђеним
овим законом као Министарство за економске односе са иностранством. Министарство
за економске односе са иностранством обавља послове државне управе који се
односе на: унапређење економских односа са иностранством; политику и режим
спољне трговине; страна улагања; координацију активности у области планирања,
обезбеђивања и коришћења донација и других облика развојне помоћи из
иностранства; праћење активности домаћих привредних субјеката у иностранству;
унапређење и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; стратегију,
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координацију и праћење процеса приступања Европској унији; координацију, праћење
и спровођење сарадње републичких органа са међународним економским
организацијама и агенцијама Организације уједињених нација, као и друге послове
одређене законом.
Ступањем на снагу Закона о министарствима, којим се оснива Министарство за
дијаспору, средства намењена за дотације невладиним организацијама, која се односе
на Матицу исељеника Србије, по захтевима Министарства за економске односе са
иностранством и Министарства за дијаспору, планирана су у оквиру раздела
Министарства за дијаспору.
Средства предвиђена за субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, намењена су и за царинске повраћаје и друге видове подстицаја
извоза, осим у делу подстицаја извоза пољопривредних и прехрамбених производа,
који су регулисани одредбама Уредбе о коришћењу средстава за подстицај извоза
пољопривредних и прехрамбених производа ("Службени гласник РС", број 48/03).

Ово представља важну подстицајну меру извоза у условима високог
спољнотрговинског дефицита.
Раздео 14 – Министарство за дијаспору
Министарство за дијаспору основано је Законом о министарствима (“Службени
гласник РС”, број 19/04) којим се утврђује делокруг рада овог министарства. Ово
министарство обавља послове државне управе који се односе на: положај и права
држављана Републике Србије који живе у иностранству, побољшање њихових веза са
Републиком, стварање услова за њихово укључивање у политички, економски и
културни живот Републике Србије, као и њихов повратак у Републику Србију,
омогућавање услова за остваривање бирачког права у иностранству и друге послове
утврђене законом.
У оквиру предложеног износа, планирана су средства која ће се користити за
унапређивање веза и сарадње са дијаспором у суседним земљама региона (набавка
књига и уџбеника за српске школе, организовање сусрета, посета, прикупљање и
објављивање грађе о злочинима над Србима, и сл.); унапређивање веза и сарадње са
дијаспором у европским и другим земљама, уз помоћ и сарадњу институција,
организација и удружења у Србији (организовање летњих и зимских кампова, студијске
екскурзије ученика и студената из дијаспоре у Србију); различите програмске
активности, као што су сабори књижевних стваралаца из дијаспоре, афирмација и
издавање научних и књижевних дела и сл.
Глава 14.1 - Агенција за односе са дијаспором
Делогруг рада Агенције за односе са дијаспором утврђен је Уредбом о
генералном секретаријату и другим службама Владе Републике Србије ("Службени
гласник РС", бр. 15/01, .... и 91/03). Агенција за односе са дијаспором израђује и
предлаже програме за повратак наших грађана из иностранства, нарочито младих
стручњака који су напустили земљу, прати њихово остваривање, сарађује са
одговорајућим владиним и невладиним организацијама и врши друге послове по
захтеву Владе и одговарајућег министарства.
Средства за рад ове Агенције планирана су за текуће издатке и то за: услуге по
уговору, сталне трошкове, трошкове путовања, материјал и др.

Раздео 15 - Министарство привреде
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Законом о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 19/04), Министарство
за привреду и приватизацију, наставља рад у складу са делокругом утврђеним овим
законом као Министарство за привреду. Делокруг рада Министарства привреде
обухвата послове који се односе на: привреду и привредни развој; положај предузећа
и других облика пословања; пословно финансијско престуктурирање предузећа;
приватизацију; стечај; структурно прилагођавање привреде; предлагање мера
економске политике за раст индустријске производње, подстицање инвестиционих
улагања; координацију послова у вези са власничким повезивањем предузећа са
стратешким иностраним инвеститорима; припрему прописа у области предузећа и
предузетништва, приватизације, стечаја и друге послове утврђене законом.

Од укупних средстава предложених у оквиру овог раздела, највећи део
односи се на субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама. Овај износ намењен је за реструктурирање привреде и
припрему за приватизацију, као и за Фонд за развој Републике Србије, а
средства ће бити коришћена на бази посебног програма за коришћење
субвенција у привреди у 2004. години, који треба да усвоји Влада Републике
Србије. Субвенције ће бити усмераване сукцесивно током 2004. године, на
основу захтева, а у складу са бизнис планом и програмом решавања
економског и технолошког вишка запослених. Намене за које ће средства бити
одобравана обухватају: обртна средства за предузећа која испуњавају остале
услове за покретање или повећање обима производње; основна средства,
изузетно за предузећа код којих мања улагања омогућавају покретање или
повећање производње.
Друга ставка по величини у оквиру овог раздела односи се на машине и
опрему која ће се готово у целини користити за кредитирање лизинга опреме
домаћих произвођача, а у складу са посебним програмом који ће, такође,
усвојити Влада Републике Србије.
Износ предвиђен за специјализоване услуге намењен је за финансирање
активности Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и
предузетништва, Акцијског фонда и Агенције за приватизацију.
Услуге по уговору планиране су из буџетских прихода, као и из донација од
иностраних земаља и сопствених прихода. Такође, ова средства намењена су за
финансирање консултантских услуга у области приватизације (аукцијска
приватизација, реструктурирање и окончање преноса акција из Приватизационог
регистра грађанима Србије, информисање јавности и сл.). Део средстава намењен је
за консултантске и промотивне активности у 2004. години, неопходне по очекиваном
доношењу Закона о трговачким друштвима, Закона о стечајном поступку, Закона о
Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Закона о регистрацији привредних
субјеката и Закона о Агенцији за привредне регистре.
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Раздео 16 - Министарство трговине, туризма и услуга
Министарство трговине, туризма и услуга обавља послове државне управе који
се односе на: функционисање тржишта; стратегију и политику развоја трговине;
промет роба и услуга на домаћем и иностраном тржишту; предлагање системских
решења и прописа при увозу пољопривредних и прехрамбених производа;
снабдевеност тржишта и спречавање монополског деловања и нелојалне
конкуренције; интегрално планирање развоја туризма; истраживање туристичког
тржишта; обезбеђивање материјалних и других услова за развој и промоцију туризма;
инспекцијски надзор у области трговине, туризма и услуга и друге послове утврђене
законом.
Законом о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 19/04), у делокругу
послова Министарства трговине, туризма и услуга укључени су и нови послови
контроле квалитета прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића,
минералних вода, етанола, дувана и производа од дувана, а који су до доношења
Закона о министарствима били у надлежности Министарства пољоприведе,
шумарства и водопривреде.
У оквиру износа планираног за финансирање у разделу Министарства трговине,
туризма и услуга, највећи део средстава предвиђен је за субвенције. Наиме, ради
остваривања циљева постављених за усмеравање и подстицање развоја туризма кроз
учешће у финансирању израде одговарајућих постојећих планова за туристичка
подручја, промотивне активности туристичког подручја у земљи и иностранству, израде
програма заштите природе, животне средине, природних ресурса, израде туристичке
инфраструктуре и других пратећих садржаја, планирана су средства за субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције у туризму и
субвенције туристичкој организацији Србије.

Глава 16.1 - Републичка дирекција за робне резерве
Републичка дирекција за робне резерве послује у складу са Законом о
министарствима, којим је основана као орган управе у саставу Министарства трговине,
туризма и услуга и Законом о робним резервама. Дирекција обавља послове државне
управе који се односе на: организацију система робних резерви; образовање, смештај,
чување, обнављање републичких робних резерви; утврђивање обима, структуре и
квалитета робних резерви; материјално - финансијско и евиденционо пословање
робних резерви и друге послове утврђене законом.
Укупно планирана средства обухватају средства из буџета и средства из
додатних прихода. Планира се да се додатни приходи остваре по основу продаје роба
из робних резерви, између осталих и продајом меркантилне пшенице преко Продуктне
берзе у Новом Саду.
Средства планирана за специјализоване услуге односе се на трошкове
дезинсекције и фумигације, у циљу заштите роба у складиштима.
Средства предвиђена за занављање роба планирана су из буџета Републике и
из додатних прихода. Ова средства предвиђена су за куповину дела меркантилне и
семенске пшенице, Д2 дизел горива и лекова по програму робних резерви за 2004.
годину.
Куповину пшенице у 2004. години вршиће Републичка дирекција за робне
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резерве, средствима планираним у оквиру раздела Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, која су намењена за куповину и премију пшенице.

Раздео 17 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Законом о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 19/04), Министарство
пољопривреде и водопривреде наставља рад у складу са делокругом утврђеним овим
законом, као Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Основне
активности овог Министарства су: стратегија и политика развоја пољопривреде и
прехрамбене индустрије, мере тржишне ценовне политике у пољопривреди, мере
подстицаја за унапређење пољопривредне производње, предлагање системских
решења и мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа,
заштиту и коришћење пољопривредног земљишта, контролу квалитета
пољопривредних производа, стручне пољопривредне службе, признавање и заштиту
сорти биља и раса домаћих животиња и друге послове утврђене законом.
Утврђивањем надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде формирани су и нови органи управе у саставу овог министарства и то:
Управа за ветерину и Управа за заштиту биља.
На основу члана 33. став 1. Закона о министарствима ("Службени гласник РС",
бр.19/04), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде преузима
запослена и постављена лица која су обављала послове из делокруга овог
министарства у Управи за шуме у саставу Министарства за заштиту природних
богатстава и животне средине.
Највећи део средстава у оквиру раздела Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде односи се на субвенције у пољопривреди. Део ових
средстава планиран је за измиривање преузетих, а неизмирених обавеза за премије за
млеко, регрес за приплодну стоку, премије за шећерну репу, сунцокрет и соју као и за
неизмирене уговорне обавезе из 2003. године.
За 2004. годину, обим потребних средстава планиран је на основу програмских
циљева и то: унапређење сточарске производње, индустријског биља, воћарства и
виноградарства; стабилизовање површина под пшеницом; подстицање производње
намењене извозу; успостављање програма кредитирања пољопривреде, регистрацију
пољопривредних произвођача; унапређење ефективности ветеринарске службе;
успостављање фитосанитарне службе, система лабораторија; реорганизацију
пољопривредне службе и започињање процеса улагања бесповратних средстава у
рурални развој.
Премије за млеко у 2004. години имаће, поред позитивних ефеката на развој
сточарске и укупне пољопривредне производње и позитиван ефекат на снабдевање
тржишта млеком и млечним производима, по ценама које ће бити стабилне, а које у
последње две године нису повећаване.
Премије за шећерну репу планиране су на бази производње на 70.000 ха и
планираног приноса од 38.000 кг/ха. Премирање производње шећерне репе у периоду
од 2001. до 2003. године, условило је повећање површина под шећерном репом, па је
у циљу стабилизовања производње ове културе потребно наставити са премијама за
производњу шећерне репе и у 2004. години. Средства предвиђена за ове намене
реализовала би се исплатом аванса према уговореним површинама (3.000 динара по
хектару), а коначни обрачун по испоруци извађеног корена шећерне репе.
Субвенционисање производње сунцокрета у 2003. години узроковало је
повећање производње ове културе, која је због ниско утврђене куповне цене
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сунцокрета у претходним годинама довела до пада производње. С тога, се наставља
тренд субвениционисања производње сунцокрета и за реализацију потребно је
обезбедити одговарајућа средства. Целокупна одобрена свота биће исплаћена за ову
намену, што значи да ће у случају неповољне године, премија бити већа.
Увођењем премије за соју у 2003. години, од 4.000 динара по хектару, повећане
су површине под овом културом. Да би се производња соје у наредном периоду
стабилизовала на најмање 140.000 ха, са производњом од око 350.000 тона зрна,
потребно је обезбедити премију од 2 динара по килограму предате чисте соје, а на
бази производње на 125.000 ха и планираног приноса од 2.200 кг/ха.
У области производње дувана, а на основу сагледавања потреба домаће
индустрије и могућности извоза у 2004. години, неопходно је обезбедити средства за
премије за производњу дувана у листу на површини од 7.000 ха, а по ценама које
зависе од врсте дувана.
У оквиру мера унапређења у сточарству, планирају се средства за
финансирање мера селекције у говедарској, свињарској, овчарској, живинарској,
коњарској производњи и пчеларству, у складу са усвојеним Програмом за период од
2003. до 2007. године, а на основу међународних стандарда.
Средства предвиђена за регресирање приплодне стоке намењена су
подстицању производње квалитетног приплодног подмлатка у говедарству и
овчарству, а тиме су створени услови за повећање обима и квалитета производње
млека и меса.
Регрес за подизање нових засада и цертификовано семе и садни материјал
обухвата подстицаје за подизање нових засада шљива у износу који би се исплаћивао
два пута у току године. Подизање нових засада винограда регресира се с циљем да
се годишње подстиче подизање нових засада винове лозе на површини до 100 ха на
поседима физичких лица. Подстицање производње цертификованог семена соје и
сунцокрета има за циљ постизање континуиране производње овог семена. У области
подстицања подизања матичњака са основним садним материјалом предвиђен је
износ за унапређење производње у воћарству и виноградарству. Као додатне мере за
подизање продуктивности газдинстава предвиђа се привремена подршка
произвођачима хмеља, подршка контроли и искорењавању штетних корова и
субвенционисање анализе земљишта и добијање препорука за употребу
одговарајућих ђубрива.
У оквиру мера за уређење пољорпивредног земљишта, планирају се средства
за проширење поседа земљорадника, калцизацију, односно смањење киселости
пољоривредног земљишта и уређење пољопривредног земљишта у складу са Законом
о пољорпривредном земљишту.
Мере подстицања извоза обухватају извозне подстицаје који имају за циљ:
унапређење и промовисање домаће производње; растерећење домаћих вишкова и
проналажење нових тржишта за производе за које није постигнута конкурентност.
Ниво подстицаја дефинисаће се на основу тржишних студија и односиће се на јасно
дефинисано време.
Куповина пшенице за стратешке резерве субвенционише се за формирање
робних резерви у Републичкој дирекцији за робне резерве. Предвиђени износ
користиће се за куповину пшенице, преко Републичке дирекције за робне резерве, као
и за исплату премије пшенице.
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Такође се обезбеђују средства за регресирање ђубрива и горива у периоду
сетве.
За подршку стручној пољопривредној служби обезбеђују се средства за помоћ
пољопривредницима у модернизацији пољопривредне производње.
Регистар пољопривредних газдинстава неопходан је за вођење свеобухватне
евиденције о исплати субвенција пољопривредницима, управљању системом
сезонских кредита за пољопривреднике, идентификацију и обележавање животиња,
контролу здравља биљака и друге врсте подршке развоју пољопривреде и
хармонизације са ЕУ.
Мере и акције у пољопривреди обухватају трошкове анализа узетих узорака у
унутрашњем промету, подршку научним и стручним активностима, рад комисија и
стручних савета, међународну сарадњу и обавезе.
Субвенције за унапређење пољопривреде и рурални развој односе се на
субвенције за унапређење газдинстава, унапређење пласмана и квалитета производа
и субвенције за развој села. Овим мерама би се обезбедили зајмови у пропорцији са
трошковима инвестирања, што би допринело подстицању продуктивности
пољопривреде.
У оквиру мера за побољшање квалитета млека предвиђају се средства за
пружање помоћи пољопривредницима који производе млеко, за инвестирање у
основну опрему у циљу побољшања квалитета млека. Министарство пољопривреде ће
установити критеријуме за добијање кредита, а који ће бити исплаћиван у периоду од
једне до три године.
У оквиру средстава предложених за финансирање машина и опреме,
обезбеђују се средства за финансирање примарне пољопривредне производње, на
потпуно нов начин у односу на досадашњу праксу. Предвиђена средства биће
употребљена за краткорочне и средњорочне банкарске кредите за инвестиције у
примарној пољопривредној производњи, под веома повољним условима. Овакав
модел финансирања инвестиција у пољопривреди даће позитиван ефекат и на друге
делатности које непосредно или посебно зависе од пољопривреде. Планирана
средства намењена су подстицају примарне пољопривредне производње, пре свега на
малим и средњим приватним пољопривредним газдинствима, која ће се
администрирати преко већ оформљеног посебног центра за управљање "риволвинг"
кредитима при Народној банци Србије. За средства кредита биће ангажована и
средства домаћих банака чиме ће се подићи ефикасност наплате кредита и осигурати
адекватан пласман и већи обим средстава. Средства ће, уз администрацију и контролу
НБС, бити пласирана преко домаћих државних и приватних банака, по посебном
програму Владе Републике Србије, на предлог Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
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Глава 17.1 – Управа за ветерину
Управа за ветерину обавља послове на основу Програма мера здравствене
заштите животиња у Републици Србији за 2002, 2003 и 2004. годину (“Службени
гласник РС”, број 39/02), а који се односе на: здравствену заштиту животиња,
ветеринарску и санитарну контролу у промету животиња, производа, сировина и
отпадака животињског порекла, вештачко осемењивање животиња, регистрацију и
контролу објеката за производњу хране за животиње, контролу лекова и биолошких
средстава за употребу у ветерини, као и друге послове утврђене законом.
Наведеним програмом из буџета Републике Србије финансирале би се мере
које се првенствено односе на дијагностичка испитивања и спречавање ширења,
сузбијања и искорењивања заразних болести.
Средства за спровођење Програма мера дефинисана чланом 4. Закона о
здравственој заштити животиња (“Службени гласник РС”, број: 37/91) предложена су
за:
-

услуге за спровођење програма мера здравствене заштите животиња, за
испитивање заразних болести код животиња;
набавку дијагностичких средстава и опреме, чиме би се постигао бољи рад у
спровођењу мера, како у лабораторијама тако и на терену.
мере за сузбијање заразних болести животиња, за спровођење ефикасних мера
превентиве;
заштиту животиња, за спровођење десет нових системских програма у
решавању кључних проблема у сточарству и ветеринарству;
обележавање домаћих животиња, где ће се одобрени износ користити за
обележавање и регистрацију говеда;
испитивање резидуа и штетних материја код животиња и намирница
животињског порекла;
испитивање болести лудих крава; опремање објеката за нешкодљиво
уклањање лешева и конфиската;
испитивање и регистрацију ветеринарских лекова и
анализу узорака производа животињског порекла.

Република обезбеђује средства за оснивање и почетак рада јавних ветеринарских
служби, као и за послове спречавања, откривања и искорењивања заразних болести
животиња.
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Глава 17.2 – Управа за заштиту биља
Управа за заштиту биља обавља послове државне управе који се односе на заштиту
биља од заразних болести и штеточина, контролу средстава за заштиту биља, њихов
промет, производњу и регистрацију, фитосанитарни надзор и инспецкцију.
Средства планирана за рад ове управе намењена су за:
-

програм мера у оквиру посебно регулисаних зона (у складу са захтевима и
регулативом ЕУ), праћење штетних организама у заштићеним зонама и мере
искорењивања штетних организама у заштићеним зонама.
Мере и акције у заштити биља, односно за рад савета за заштиту биља и
стручну обуку;
Испитивање и регистрацију средстава за заштиту биља;
Трошкове и надокнаде за уништено биље ( трошкови уништавања пошиљки
биља, биљних производа, биља на пољу и сл);
Сертификацију семена и садног материјала, што обухвата трошкове контроле
усева семена и матичних засада током вегетационог периода, вршење анализа,
издавање уверења, и сл;
Анализу узорака на присуство остатка пестицида у производима биљног
порекла.

Глава 17.3 - Републичка дирекција за воде
Републичка дирекција за воде врши послове који се односе на одржавање и
управљање водним режимом, заштиту од штетних дејстава воде, заштиту воде од
загађивања, као и друге послове утврђене Законом.
Предлог Програма изградње, реконструкције и одржавања објеката за 2004.
годину, израђен је на основу података из Водопривредне основе Србије, Програма
развоја за области и гране водопривреде за средњорочни период и других докумената
који постављају критеријуме и смернице за деловање ове дирекције, и служи као
основа за утврђивање износа потребних средстава за 2004. годину.
Планира се финансирање приоритета у делокругу Републичке дирекције за воде, и
то за:
-

редовно одржавање и обезбеђивање функционалности заштитног система
(одржавање одбрамбених насипа и корита водотокова);
инвестиционо одржавање система за заштиту од вода и одржавање система за
наводњавање;
одбрана од поплава и леда;
заштита од ерозије и бујица;
санација, реконструкција и изградња нових објеката;
завршетак изградње бране "Првонек"
изградња бране "Ровни";
изградња бране "Селова";
изградња регионалних система за снабдевање водом;
наводњавање – регионални систем;
мониторинг – испитивање квалитета воде;
формирање оперативне службе за хаваријска загађења;
изградњу система за одвођење и пречишћавање отпадних вода;
студијско истраживачке радове;
израду пројеката регионализације водопривреде у Србији;
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-

израду пројеката за заштиту од вода, коришћење и заштиту вода;
реализацију обавеза и учешћа у међународној сарадњи и
контролу извађеног материјала из речних корита и извршење решења
водопривредних инспектора.

Глава 17.4 – Управа за шуме
На основу члана 33. став 1. Закона о министарствима ("Службени гласник РС",
бр.19/04), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде преузима
запослена и постављена лица која су обављала послове из делокруга овог
министарства у Управи за шуме у саставу Министарства за заштиту природних
богатстава и животне средине.
Делокруг рада ове управе, обухвата: политику шумарства, очување шума,
унапређење и коришћење шума и дивљачи, спровођење мера заштите шума и
дивљачи, контролу семена и садног материјала у шумарству као и друге послове
одређене законом.
За извршавање послова из делокруга рада ове управе, предлажу се средства
која се односе на:
-

стручно техничке послове у приватним шумама;
унапређивање и спровођење мера заштите шума;
рад извештајно дијагностичко прогностичке службе;
заштиту биља од инсеката, биљних болести и надлежности преузете од
савезних органа;
развој и унапређење ловства;
израду националног програма шумарства;
програм шумарства Србије и
односе са јавношћу у шумарству.

Раздео 18 - Министарство рударства и енергетике
Министарство рударства и енергетике у складу са Законом о министарствима,
обавља послове државне управе који се односе на: рударство, енергетику, енергетски
биланс Републике Србије, нафтну и гасну привреду, коришћење и одлагање
радиоактивних материјала, израду биланса минералних сировина, геолошка
истраживања, предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање
јавних предузећа у областима за које је Министарство образовано и друге послове
одређене законом.
Планирана средства за 2004. годину обухватају и износ средстава за
субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама намењених за
Програм стратешке консолидације ЈП ПЕУ “Ресавица”.
Средства за специјализоване услуге обухватају средства за рад Комисије за
утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији Републике Србије у
складу са Законом о геолошким истраживањима (“Службени гласник РС”, број 44/95);
припрему предлога за давање концесија; израду биланса минералних сировина
Републике; израду подзаконских аката и наставак развоја информационих система.
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Глава 18.1 - Агенција за енергетску ефикасност
Агенција за енергетску ефикасност основана је Уредбом о Генералном
секретаријату Владе Републике Србије и другим службама Владе Републике Србије.
Финансирање рада Агенције врши се у складу са Споразумом о донацији за
оснивање и рад Агенције за енергетску ефикасност, закљученог између Министарства
рударства и енергетике и Европске агенције за реконструкцију, већим делом из
донаторских средстава Европске уније, а мањим делом из буџета Републике Србије.
Средства донације за финансирање текућих расхода Агенције биће на располагању до
31.08.2004. године, а од 01.09.2004. године финансирање ће се у целости вршити из
средстава буџета.

У оквиру овог раздела планирана су и средства за специјализоване
услуге, а којима је обухваћено праћење обавеза по Уговору о изради базе
података о постројењима за когенерацију, закљученом 2003. године између ове
агенције и предузећа ''Енергопројект''.
Раздео 19 – Министарство за капиталне инвестиције
Даном ступања на снагу Закона о министарствима (“Службени гласник РС”, број
19/04) престају са радом Министарство саобраћаја и телекомуникација и Министарство
урбанизма и грађевина, а почиње са радом Министарство за капиталне инвестиције.
Ово министарство преузима надлежности из делокруга министарстава која су
престала са радом.
Делокруг рада Министарства за капиталне инвестиције обухвата: област
железничког, друмског, речног, ваздушног, поштанског, телекомуникационог и
интермодалног саобраћаја, као и послове државне управе у области просторног
планирања и урбанизма, утврђивање услова за изградњу објеката, уређивање
стамбених односа и стамбеног пословања, грађевинарство, грађевинско земљиште,
послове геодезије и друге послове утврђене законом.
У оквиру средстава планираних у разделу Министарства за капиталне
инвестиције, предвиђена су и средства за субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, односно за субвенције ЈП ЖТП '' Београд'' и
капетаније, као и субвенције Републичкој дирекцији за просторно планирање. У оквиру
трансфера осталим нивоима власти, предвиђена су средства за финансирање Пловпута Београд, Југословенског регистра бродова Београд и Геомагнетског института.
Распоред и коришћење ових средстава, као и средстава субвенција вршиће се по
посебном програму Владе Републике Србије.
У оквиру апропријације за зграде и грађевинске објекте, обезбеђена су
средства за финансирање капиталних пројеката које ће ово министарство спроводити
у области инфраструктуре.
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Глава 19.1 - Грађевинска дирекција
Грађевинска дирекција Србије основана је Одлуком Владе Републике Србије
(''Службени гласник РС'', број 62/01).
Делокруг рада ове агенције обухвата израду програма, организацију и
координацију изградње, продаје и куповине станова и пословног простора за потребе
државних органа (наставак изградње стамбених објеката у 39 градова у Србији са
укупно 2.253 станова), као и изградње других објеката од значаја за Републику Србију гранични прелази: Хоргош, Батровци и Прешево као и пројекат ''Капија Србије''Аеродром Београд од стратешког значаја за Републику.
Средства за рад ове дирекције обезбеђују се на апропријацији зграде и
грађевински објекти, која поред средстава обезбеђених из буџета Републике Србије,
садржи и средства из додатних прихода органа, остварених од продаје станова.
Учешће средстава за рад ове дирекције у средствима буџета се смањује из разлога
што ће ова дирекција бити усмерена на пословање на тржишту и остваривати приход
продајом изграђених станова.

Глава 19.2 - Дирекција за путеве
У складу са Законом о путевима, Републичка дирекција за путеве основана
је као посебна републичка организација са својством правног лица која обавља
стручне послове одржавања, заштите, коришћења, развоја и управљања путевима у
Републици Србији. Послови ове Дирекције обухватају: изградњу и реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање магистралним и регионалним
путевима.
За рад ове дирекције планирају се средства из буџета Републике и из додатних
прихода, остварених по основу накнаде за коришћење путева (путарине), таксе на
инострана теретна возила, накнаде за комерцијалне објекте (бензинске станице) и
коришћење путног земљишта и накнаде за ванредни превоз, кредитна средства
Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој, намењених за
рехабилитацију путева. Средства донација односе се на ''Хеленик план'' Грчке Владе
за радове на Коридору 10 (деоница Владичин Хан – граница Македоније). У 2004.
години планирана су средства за накнаду за експроприсано земљиште на деоници
Владичин Хан – граница Македоније.

Раздео 20 – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Делокруг рада и назив овог Министарства промењен је Законом о
министарствима и обухвата послове државне управе који се односе на: систем у
области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним
органима; зараде и остала примања из радног односа и плате у јавном сектору,
запошљавање у земљи и иностранству и материјално обезбеђење за случај
незапослености, запошљавање инвалида, безбедност и здравље на раду, синдикално
организовање, права из радног односа, систем социјалне и породично правне
заштите, борачко инвалидску заштиту, заштиту споменика и спомен обележја бораца у
земљи и иностранству, борачко инвалидске организације и друге послове утврђене
законом.
Укупан обим средстава за обављање функција овог министарства у 2004.
години обухвата средства за услуге по уговору које се у највећој мери односе на
административне услуге и услуге превођења; услуге образовања запослених,
информисања и др; трошкове за материјал, највећим делом трошкове куповине
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бензина због честих инспекцијских надзора на територији Србије, као и трошкове
путовања и набавке административне опреме.
У области социјалне заштите, обезбеђују се средства за накнаде за социјалну
заштиту из буџета, односно решавање проблема вишка запослених. Коришћење ових
средстава вршиће се на основу програма коришћења средстава који усваја Влада
Републике Србије и социјалног програма за решавање вишка запослених у процесу
реструктурирања и припреме за приватизацију, стечај и ликвидацију предузећа.
У оквиру средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, планирана су средства за предузећа у којима су основане инвалидске
радионице, као и за програм активне политике запошљавања. Професионална
рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом у заштитним радионицама
(75 регистрованих заштитних радионица са око 3.500 запослених инвалида) врши се у
складу са Законом о радном оспособљавању и запошљавању инвалида (“Службени
гласник РС”, број 25/96). Спровођење активне политике запошљавања врши се по
посебном програму Владе. Активним мерама запошљавања обезбедиће се ново
запошљавање, пре свега категорија незапослених које се тешко запошљавају, младих
који се запошљавају први пут, вишкова запослених, избеглих и прогнаних лица,
инвалида и др.
Средства планирана за остваривање свих права у области социјалне заштите у
2004. години, односе се на: борачко инвалидску заштиту, дечју заштиту и социјалну
заштиту, а предвиђена су за исплату дванаест месечних права у 2004. години.
У оквиру донација и трансфера организацијама обавезног социјалног
осигурања, планирана су средства за измиривање обавеза Републике за стаж
осигурања по посебним прописима преко Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање запослених.

Раздео 21 - Министарство науке и заштите животне средине
У складу са одредбама Закона о министарствима, као новоосновано,
Министарство науке и заштите животне средине обавља послове државне управе који
се односе на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији
научног, технолошког и привредног развоја; утврђивање и реализацију политике и
стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма
научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за
научноистраживачки рад; утврђивање и реализацију иновационе политике;
подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреду; развој
и унапређење иновационог система у Републици Србији; развој функционисања
система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке и
информационе инфраструктуре; утврђивање политике и стратегије изградње
информационог друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у
области електронског пословања; примену информатике и интернета; пружање
информационих услуга; развој и унапређење академске рачунарске мреже;
координацију у изради стратешко-развојних докумената на нивоу Републике Србије;
истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката;
производњу и одлагање радиоактивног материјала, осим у нуклеарним енергетским
постројењима, као и друге послове одређене законом.
Министарство науке и животне средине финансира научноистраживачке
институте преко програма, а у складу са важећим Законом о научноистраживачкој
делатности, за које су средства обезбеђена у оквиру апропријације економске
класификације специјализованих услуга. Средства за ове услуге односе се на
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реализацију следећих програма, и то: Програм основних истраживања; Програм
истраживања у оквиру технолошког развоја; Програм трансфера знања и технологије;
Програм обезбеђивања и одржавања опреме и простора; Програм међународне
сарадње од значаја за Републику; Матице српске; Астрономске опсерваторије;
Програм усавршавања кадрова и др.
Део средстава намењених за специјализоване услуге планиран је и за
уклањање нуклеарног отпада из Института у Винчи.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су за исплату стипендија, а
средства за инвестиције планирана су за изградњу станова за младе научнике.
Глава 21.1 - Управа за заштиту животне средине
Доношењем Закона о министарствима основана је Управа за заштиту животне
средине. Делокруг рада ове управе обухвата систем заштите и одрживог коришћења
природних богатстава, заштите природних ресурса, израду стратешких докумената и
планова истраживања у области одрживог коришћења природних богатстава,
обезбеђивање материјалних средстава и услова за реализацију таквих планова,
систем заштите у унапређења животне средине, инспекцијски надзор и друге послове
утврђене законом.
Средства предвиђена за рад овог органа обухватају и издатке за:
специјализоване услуге (мониторинг и пројекте у области надлежности управе,
основна геолошка истраживања, допринос за међународне пројекте који су у току и
др.); услуге по уговору; трошкове путовања (трошкови за инспекцијску и гранично
инспекцијску службу, праћење преко 50 међународних уговора и др.), као и издатке за
материјал.
Апропријација за субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама намењена је за Завод за заштиту природе.
21.2 – Агенција за заштиту животне средине
На основу члана 12д Уредбе о генералном секретаријату и другим службама
Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 15/01, .... и 91/03), основана је
Агенција за заштиту животне средине, чија је делатност израда програма и
унапређивање система заштите животне средине од загађивања, сарадња са
међународним и страним органима и организацијама, праћење спровођења
међународних програма у области мониторинга и управљања животном средином и
обавља друге послове по налогу Владе и надлежног министарства.
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Раздео 22 - Агенција за рециклажу
Агенција за рециклажу Републике Србије образована је у складу са одредбама
Закона о поступању са отпадним материјама (“Службени гласник РС”, број 25/96).
Агенција врши стручне послове који се односе на: праћење стања и контролу
коришћења секундарних сировина; истраживање тржишта секундарних сировина;
вођење података о расположивим и потребним количинама секундарних сировина и
базе података о секундарним сировинама; обезбеђује програме, студије и анализе
техничко технолошких могућности коришћења секундарних сировина, могућности за
лоцирање објекта за депоновање, складиштење и рециклажу; карактеризацију и
категоризацију отпадака; давање мишљења о начину категоризације отпадака на
секундарне сировине и комунални отпад, увођење нових технологија и поступака за
рециклажу. Агенција организује и спроводи едукацију становништва о могућностима и
начину рециклирања отпадака и обавља друге послове у складу са законом. У
обављању својих послова Агенција организује и остварује сарадњу са домаћим и
међународним стручним организацијама и експертима, као и са специјализованим
агенцијама. Агенција може, у оквиру свог делокруга рада, пружати услуге предузећима,
предузетницима и грађанима уз одговарајућу накнаду.
Средства предвиђена у разделу Агенције за рециклажу обухватају средства за
услуге по уговору, у оквиру којих се финансира израда програмских докумената,
спровођење пилот пројеката, пуштање у рад прве санитарне депоније комуналног
отпада у Врању, започињање радова на санацији неколико депонија широм Србије,
почетак рада рециклажног центра у Новом Саду, спровођење пилот пројекта
организованог сакупљања лименки у Београду, Крушевцу и туристичком центру
Копаоник.
На апропријацији за специјализоване услуге планирају се средства за
промоције и установљавање нових технологија рециклаже и заштите животне средине.
Раздео 23 – Српска академија наука и уметности
Српска академија наука и уметности највиша је научна и уметничка установа у
Републици Србији, основана Законом о Српској академији наука и уметности
(''Службени гласник РС'', број 49/92) Академија развија и подстиче науку, организује и
унапређује основна и примењена научна истраживања, подстиче и унапређује
уметничку делатност. Академија је установа од посебног националног значаја која:
разматра стање у области науке и уметности у Републици и даје државним и другим
органима и организацијама, по својој иницијативи или на њихов захтев, предлоге и
мишљења о унапређењу науке, организацији научног рада, односно уметности,
образовања, као и о примени достигнућа савремене науке и уметности; учествује у
утврђивању опште политике у области науке и културе; учествује у утврђивању
програма научног рада, развоја културних делатности и образовања у Републици;
учествује у усаглашавању програма рада Академије с програмима установа и
организација из области науке и културе с којима сарађује; учествује, по потреби, у
оцењивању резултата научног и уметничког стваралаштва; стара се о подизању
научног и уметничког подмлатка и помаже усавршавање научника и уметника; скупља,
сређује и проучава грађу из области науке и уметности; издаје сталне и повремене
публикације из области науке, културе и уметности и размењује их са организацијама и
установама у земљи и иностранству.
За рад и функционисање Српске академије наука и уметности, поред средстава
за плате запослених, обезбеђена су и средства за академске награде (у оквиру
економске класификације 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи), сталне
трошкове, трошкове путовања, специјализоване услуге и друге намене.
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Раздео 24 - Републички завод за информатику и интернет
Завод за информатику и интернет обавља послове државне управе и стручне
послове који се односе на: унапређивање и развој информационог система државних
органа, локалне самоуправе и јавних служби као и друге послове одређене законом.
Највећи део средстава планираних у оквиру раздела Републичког завода за
информатику и интернет односи се на специјализоване услуге и материјал и на
машине и опрему.
Раздео 25 - Министарство просвете и спорта
Министарство просвете и спорта обавља послове државне управе који се
односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег, вишег
и високог образовања, ученичког и студентског стандарда и Управе за спорт;
доношење основа програма рада за предшколско васпитање и образовање;
доношење наставних планова и програма за основно и средње образовање; допунско
образовање деце наших држављана у иностранству; управни надзор у предшколском,
основном, средњем, вишем и високом образовању и ученичком и студентском
стандарду; надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети;
нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству; унапређење
друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима, као и друге послове одређене
законом.
Законом о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” број 62/03), утврђено је да Влада Републике Србије образује три света и
то: Просветни савет, Савет за стручно образовање и Савет за усаглашавање ставова
у просвети, са циљем развоја и унапређивања квалитета образовања и васпитања.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за Комисију за
акредитацију која ће учествовати у изради програма, елабората, у складу са захтевима
реформе и предстојећим променама законске регулативе у зависности од услова
дефинисаних Болоњском декларацијом.
ИДА кредитом – Споразумом о кредиту за развој школства између СР
Југославије и Светске банке, који је закључен 30. јула 2002. године, уговорени су
начини праћења пројекта, што практично значи издвајање дела буџетских средстава у
процентима који су уговорени са кредитором, Светском банком, те су за ове намене
обезбеђена средства.
Кредит за енергетску ефикасност односи се на реконструкцију школских
зграда, а учешће државе по основу уговора у односу на укупна средства кредита
износи 20%.
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Глава 25.1 - Основно образовање
Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 62/03) којим је утврђено да се
средства за финансирање делатности дечјих вртића обезбеђују у буџету Републике и
у буџету јединица локалне самоуправе, а за делатност основних и средњих школа чији
је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе –
обезбеђују се у буџету Републике и у буџету јединице локалне самоуправе.Такође је
утврђено да ове установе могу да остваре и сопствене приходе по основу донација,
спонзорства, учешћем родитеља деце у предшколском васпитању и образовању,
школарине, уговора и др.
У складу са наведеним законом у буџету Републике за 2004. годину, планирана
су средства за спровођење предшколског програма у години пред полазак у школу у
трајању од четири сата дневно; рад са децом са сметњама у развоју и децом на
болничком лечењу; плате и додатке запослених у основним и средњим школама;
отпремнине и помоћи; развојне програме и пројекте установа и рад уникатних школа и
школа од посебног интереса за Републику које одреди Влада .
Обезбеђена су средства за нова звања, као и за програм имплементације нових
наставних планова и програма у основним школама, програме стручног усавршавања
у основном образовању у оквиру реформе образовања.
За финансирање опреме у оквиру реформе образовања, обезбеђена су
одговарајућа буџетска средства, по основу обавеза Републике Србије које проистичу
из кредита Светске банке.
Глава 25.2 - Средње образовање
Средње образовање дефинисано је Законом о основама система
образовања и васпитања, Законом о средњој школи и подзаконским актима, као што су
Правилник о утврђивању цене услуга у средњој школи, Посебни колективни уговор за
средње школе, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама, као и осталим законским и подзаконским актима који уређују ову
област.
Делокруг средњег образовање обухвата образовање ученика и опште
образовање по струкама, као и образовање деце ометене у психофизичком развоју и
средње музичко образовање.
Законом о основама система образовања и васпитања, у делу који се бави
стручним усавршавањем наставника, васпитача и стручних сарадника, регулисано је
стицање звања: педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник
са правом на увећану плату за стечено звање, програм имплементације нових
наставних планова и програма у средњем образовању.
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Глава 25.3 – Ученички стандард
Ученички стандард је организована делатност којом се стварају материјални и
други услови за стицање образовања. Законом о ученичком и студентском стандарду
(''Службени гласник РС'', бр. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93, 48/94) уређују се права ученика
и општи интереси у области ученичког стандарда.
Ученици остварују право на: смештај и исхрану у установама, васпитни рад,
кредите, стипендије, информисање и спортско-рекреативне активности, одмор и
опоравак.
У оквиру предложеног износа планирају се средства за замену и набавку опреме
за установе ученичког стандарда, за доградњу и изградњу више нових ученичких
домова, као и за социјалну заштиту из буџета – односно за регресирану исхрану и
смештај ученика и ученичке стипендије.
Глава 25.4 – Више и универзитетско образовање
Законом о универзитету, као и Законом о вишој школи делатност универзитета,
факултета и виших школа финансира се из буџета Републике Србије.
Средства за текуће расходе односе се на сталне трошкове, трошкове путовања,
текуће поправке и одржавање, материјал, покриће издатака за постдипломске студије
и нове активности на факултетима – образовање на даљину.
Глава 25.5 Студентски стандард
Ученички и студентски стандард је организована делатност којом се стварају
материјални и други услови за стицање образовања. Законом о ученичком и
студентском стандарду (''Службени гласник РС'', бр. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93, 48/94)
уређују се права ученика и студената и општи интереси у области ученичког и
студентског стандарда. С тога је главна активност студентског стандарда стварање
услова за остваривање права ученика и студената утврђених Законом о ученичком и
студентском стандарду.
Средства за социјалну заштиту из буџета односе се на исхрану и смештај
студената, накнаду из буџета за културу и студентске стипендије.
У многим студентским домовима треба извршити замену дотрајале опреме
потребне за текуће активности и услуге.
Износ студентских кредита одређен је у складу са Законом о ученичком и
студентском стандарду, а број корисника кредита утврђен је решењем Министарства.
Право на кредит односи се на период од десет месеци, као и на дуг за две
неисплаћене рате у 2003. години.
Започета је реконструкција и адаптација више студентских домова и установа,
чиме ће се повећати смештајни капацитети и створити бољи услови за живот и рад
студената.
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Глава 25.6 Физичка култура
Усвајањем Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора и Закона за
спровођење уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора, Република
Србија преузела је обавезу финансирања спортских савеза државне заједнице Србија
и Црна Гора.
Средства предвиђена у оквиру економске класификације 472 накнада за
социјалну заштиту из буџета, односе се на: исплату стипендија врхунским
спортистима; подршку програмима спорта и активности у спровођењу међународних
конвенција; припрему спортиста за учешће на великим међународним такмичењима;
гостовање америчке кошаркашке репрезентације; новчану помоћ врхунским
спортистима; исплату националних признања и награда за посебан допринос развоју и
афирмацији спорта и накнада за научни рад у овој области. Средства за ове намене у
2004. години имају већи раст у односу на средства опредељена у буџету Републике
Србије за 2003. годину, због одржавања Олимпијских игара и припреме и учешћа
наших спортиста на овим играма.
Глава 25.7 - Републички центри
Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС''
62/03) и Законом о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91, 71/94), ради
обезбеђивања квалитета образовања и васпитања, Република Србија основала је
установе за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и стручних послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. Основано је седам
центара, и то: Центар за евалуацију; Центар за акредитацију; Центар за
професионални развој запослених у образовању; Центар за стручно образовање и
образовање одраслих; Центар за уметничко образовање и васпитање; Центар за
развој програма образовања и васпитања основе програма и уџбеника; Центар за
образовање лица којима је потребна посебна друштвена подршка и Републички
центар за таленте. За рад наведених центара средства се обезбеђују у буџету
Републике Србије.
Раздео 26. Министарство културе
Делатност Министарства културе утврђена је Законом о министарствима, којим
је уређено да ово министарство обавља послове државне управе који се односе на:
развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва, праћење и истраживање у
области културе, обезбеђивање материјалне основе за делатности културе, развој и
унапређење културног и уметничког стваралаштва, библиотечку, издавачку,
кинематографску и музичко сценску делатност, задужбине, фондације и фондове,
систем јавног информисања, оснивање и развој културно информативних центара, као
и друге послове утврђене законом.
За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирају
се средства за финансирање НИУ “Братство” Ниш; НИЈП “Панорама” Приштина;
Радиодифузне агенције (у складу са Законом о радиодифузији) и за ЈП “Радио
телевизију Србије".
Средства за специјализоване услуге имају значајан раст у односу на средства
предвиђена у 2003. години за ове намене. Овим средствима финансираће се програми
у култури, Народни музеј у Београду, манастир Хиландар и културне активности
поводом обележавања 200 година Првог српског устанка.
Министарство културе, на основу Закона о делатностима од општег интереса у
области културе (“Службени гласник РС”, бр. 49/92) и Закона о буџетском систему
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(“Службени гласник РС”, бр. 9/02 и 87/02), као директни корисник буџетских средстава,
врши и законом утврђена права у погледу управљања и финансирања индиректних
корисника буџетских средстава – установа културе. На територији Републике Србије
статус индиректног корисника има 20 институција, укључујући и Музеј историје
Југославије. На територији АП Косово и Метохија статус националних институција има
5 институција, а за територију АП Војводине обезбеђују се средства из буџета
Републике за 9 установа.

Укупно планирана средства из буџета за Установе културе намењена су
за трансфере осталим нивоима власти односно за исплату плата запослених у
установама културе на територији АП Војводина.
У оквиру дотација невладиним организацијама планирана су средства за
Матицу српску.
Агенција за развој културе је стручна служба Владе Републике Србије,
основана Уредбом о генералном секретаријату и другим службама Владе Републике
Србије, као служба која прикупља сазнања и податке, врши њихову обраду и припрема
програме који су од значаја за унапређење рада органа државне управе израђује и
предлаже програме за побољшање материјалног положаја културе, предлаже
програме за прикупљање и распоређивање међународне помоћи, реализује и прати
њихово остваривање и предлаже мере надлежним органима и установама, сарађује са
владиним и невладиним организацијама у земљи и иностранству у договору са
министарством надлежним за послове културе и врши друге послове по захтеву Владе
и одговарајућег министарства.
Раздео 27 - Министарство здравља
Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на:
систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других
облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе
уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу
међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; садржај здравствене
заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и
здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно
усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију;
организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање
здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у
области здравства; услове за узимање и пресађивање делова људског тела;
производњу и промет лекова, медицинских средстава и помоћних лековитих средстава
и инспекцијске послове у тим областима; производњу и промет опојних дрога и
прекурсора недозвољених дрога; ископавање и преношење умрлих лица у земљи,
преношење умрлих лица из иностранства у земљу и из земље у иностранство;
санитарну инспекцију; здравствени и санитарни надзор у области заштите
становништва од заразних и незаразних болести, здравствене исправности животних
намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања
становништва хигијенски исправном водом за пиће и другим областима одређеним
законом; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и
средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена
под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се
користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање
санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у
поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима;
санитарни надзор на државној граници, као и друге послове одређене законом.
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У оквиру средстава предвиђених у разделу Министарства здравља, обезбеђена
су средства за: сталне трошкове; текуће поправке и одржавање; материјал; услуге по
уговору; специјализоване услуге и сл.
Услуге по уговору обухватају административне услуге (услуге превођења);
компјутерске услуге (повезивање здравствених установа у Србији са филијалама
Републичког завода за здравствео осигурање, повезивање здравствених и санитарних
инспекција у компјутерску мрежу); услуге образовања и усавршавања запослених
(обука санитарних и здравствених инспектора по окрузима) и услуге информисања.
За специјализоване услуге у Министарству здравља предвиђена су средства, и
то за: медицинске услуге (трошкове здравствене заштите лица којима је изречена
мера безбедности, обавезног психијатријског чувања и лечења, обавезног лечења
алкохоличара и наркомана), као и средства за здравствену заштиту пренету са
савезног нивоа (заштита од уношења заразних болести у земљу, здравствена заштита
странаца, инспекцијски надзор у области лекова и опојних дрога и др.).
Велики део средстава предвиђен је за дотације невладиним организацијама и
то за дотације Црвеном крсту Србије и дотације осталим непрофитним институцијама
(друштво за борбу против рака, удружење за борбу против СИДЕ, друштво за борбу
против пушења, мултипле склерозе и друге организације).
Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања намењени
Републичком заводу за здравствено осигурање обухватају средства за здравствену
заштиту неосигураних лица, у складу са одредбама Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС”, бр 17/92 ... 18/02).
Велики део средстава предвиђених у разделу Министарства здравља планира
се за реализацију пројеката:
-

-

-

-

-

средства за здравствену заштиту од општег интереса, у складу са чланом 8.
Закона о здравственој заштити, а која су потребна за превентивне програме
здравствене заштите за масовне незаразне болести;
средства за здравствену заштиту избеглих и прогнаних лица, у складу са
Законом и избеглицама (“Службени гласник РС”, 18/92) и Уредбом о
збрињавању избеглица ("Службени лист СРЈ" бр. 20/92 ... 34/95), до сада су
трошкови здравствене заштите ове категорије осигураника планирани у
Комесаријату за избеглице;
финансирање оснивања комора здравствених радника, као јавних и независних
професионалних организација доктора и фармацеута, чиме ће се створити
услови за организовано учешће медицинске и фармацеутске струке у реформи
система здравствене заштите;
финансирање трошкова за оснивање Агенције за медицинске производе
Србије, са циљем обезбеђивања квалитетних, безбедних и ефикасних лекова и
медицинских средстава. Оснивање ове Агенције предвиђа се Нацртом закона о
лековима и медицинским средствима, а Нацрт је усаглашен са директивама и
препорукама Европске уније, будући да овакве агенције постоје у свим
земљама у ЕУ;
учешће у финансирању консултантских услуга. У оквиру донације Светске банке
"социјална заштита и економска помоћ", која износи 250.000 долара,
Министарство има обавезу да обезбеди из буџета 3% од износа донације за
консултантске услуге;
обезбеђивање дела средстава за консултантске услуге по основу кредита
Светске банке. Овај кредит почиње да се реализује у 2004. години и износи
укупно 1.800.000 долара УСА. У складу са уговором о кредиту Министарство
здравља обавезно је да сноси трошкове у износу од 16,66% на име
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финансирања консултантских услуга. Овај кредит има грејс период од 10
година, са роком отплате од 20 година, са годишњом каматом од 0,25%, а
користиће се за извођење грађевинских и инвестиционих радова и набавку
опреме;
пројекат Кредит Европске инвестиционе банке за пројектовање "Хитне
реконструкције здравствених установа у Србији". На основу Уговора о пројекту
Европске инвестиционе банке и Владе Републике Србије, који се односи на
пројекат хитне реконструкције здравствених установа у Србији. Пројекат
обухвата реконструкцију 20 болница од регионалног значаја, као и обнову и
унапређење производног погона Института за имунологију и вирусологију за
оралну полио вакцију. Кредит у износу од 50 милиона евра има рок отплате од
20 година, а прва средства кредита биће на располагању у априлу 2004. године.
Буџет Републике Србије у обавези је да обезбеди део средстава за накнаде за
консултанте, трошкове путовања и материјал (за набавку бензина). Пројекат ће
трајати најдуже 3 године.
кредит Европске инвестиционе банке "Хитна реконструкција здравствених
установа у Србији”. Овде је потребно обезбедити буџетска средства за порез на
грађевинске радове и грађевински материјал и
кредит Светске банке "Енергетска ефикасност". У оквиру овог пројекта, за
консултантске услуге у области улагања у Клинички центар Србије, потребно је
обезбедити средства у буџету Републике Србије.

Значајан део средстава предвиђених за инвестиције у зграде и опрему
обезбеђује се из међународних кредита, при чему је за санацију објеката и набавку
опреме такође потребно обезбедити средства из буџета Републике Србије.
Средства за улагање у зграде углавном се односе на санацију постојећих објеката,
углавном поправке равних кровова, поправке електроинсталационе мреже и
мокрих чворова, адаптације котларница и сл. У делу опреме потребно је
обезбедити опрему у здравственим установама, као и мањи део средстава за
опрему у Министарству. Средства предвиђена за набавку опреме не обухватају
улагање у опрему у областима које тренутно нису приоритетне (стоматологија,
офталмологија, ОРЛ и сл.).

Раздео 28 - Министарство вера
Министарство вера обавља послове државне управе који се односе на:
остваривање и унапређење односа и сарадње државе са Српском
православном црквом, другим традиционалним црквама и верским заједницама
и осталим црквама и верским заједницама, као и унапређење њиховог положаја
у друштву; афирмацију, развој и праћење поштовања верске слободе; наставни
план и програм верске наставе у основној и средњој школи, врсту стручне
спреме наставника верске наставе, критеријуме и начине оцењивања ученика
који похађају верску наставу и друге послове у остваривању и организовању
верске наставе у основној и средњој школи; праћење појава и односа од
спољно-политичког значаја у вези са црквама и верским заједницама; пружање
подршке и помоћи у заштити црквеног културног наслеђа изван граница Србије
и Црне Горе, посебно манастира Хиландар; праћење заштите и унапређење
верског аспекта националног идентитета изван граница Србије и Црне Горе,
као и друге послове одређене законом.
Од планираних средстава за рад овог министарства највећи део се односи на
дотације верским организацијама и то: дотације верским школама и факултетима;
манастирима и ризницама; подршку културним установама и програмима верских
заједница; унапређење верске наставе; средства за подршку манастиру Хиландар и
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изградњу храма Светог Саве у Београду; помоћ епархији Рашко-Призренској; помоћ
епархијама Српске православне цркве ван граница Србије; средства за међународну
сарадњу цркава и верских заједница.
Раздео 29 - Републички секретаријат за законодавство
Републички секретаријат за законодавство обавља стручне послове који се
односе на: изграђивање, праћење и унапређење правног система; обезбеђивање
усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог
доношења и старање о њиховој нормативно-техничкој и језичкој ваљаности; надзор
над објављивањем и старање о објављивању прописа и других аката Владе,
министарстава и других органа и организација за које је то одређено законом, као и
друге послове одређене законом.
Републички секретаријат за законодавство припрема прописе који се односе на:
изборе за републичке органе, државне симболе, службену употребу језика и писама,
организацију и начин рада Владе Републике Србије, систем државне управе и
организацију и рад министарстава и посебних организација, радне односе у државним
органима, као и друге прописе који не спадају у делокруг министарстава.
За рад секретаријата планирана су средства за текуће расходе и то за: плате
запослених; социјалне доприносе на терет послодавца; накнаде у натури; социјална
давања запосленима; накнаде за запослене; награде, бонусе и остале посебне
расходе; сталне трошкове; трошкове путовања; услуге по уговору; материјал и порезе,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом.
Раздео 30 - Републички завод за развој

Републички завод за развој обавља стручне послове који се односе на:
друштвено-економски развој Републике Србије и развојну економску политику
Републике Србије; стратегију и политику регионалног развоја; функционисање и
доградњу система привредног, социјалног, регионалног и одрживог развоја;
оквире, критеријуме и правце структурног прилагођавања привреде и
преструктурирања предузећа; израду анализа привредног, социјалног и
регионалног развоја; демографски развој; координирање и усмеравање
регионалног развоја; израду посебних регионалних програма; развој система
подстицаја за улагање у недовољно развијена подручја и равномерни
регионални развој; оквире, критеријуме и правце усмеравања средстава за
регионални развој; припрему и оцену оправданости развојних и инвестиционих
програма који су од интереса за Републику Србију; процене основних
економских пропорција и биланса; симулирање, тестирање и оцену ефеката
економских и развојних мера и институционалних промена; развој и
унапређење методологије анализа и планирања развоја и примену
методолошких инструмената; пројектовање база података и развој
информационих система у функцији економских анализа, као и друге послове
утврђене законом.
За финансирање Републичког завода за развој планирана су средства у буџету
Републике Србије за текуће издатке. У 2004. години очекује се знатно повећање
сопствених прихода и прихода од донација, обзиром да је Завод укључен у програме
CADSES и Institutional Support and Training for economic forecasting, који ће бити
реализовани у току 2004. године.
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Раздео 31 - Републички завод за статистику
Републички завод за статистику обавља стручне послове који се односе на:
доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно
израду методологије, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање
статистичких података; припрему и доношење јединствених статистичких стандарда;
развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких
регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; сарадњу и стручну
координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких
истраживања; сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и
обезбеђивања упоредивости података; обраду података ради утврђивања резултата
избора и референдума на републичком нивоу, као и друге послове одређене законом.
У оквиру овог раздела планирана су средства за текуће издатке, од чега
највеће учешће имају издаци за: специјализоване услуге; сталне трошкове (енергетске
услуге, услуге комуникација, комуналне услуге и остали трошкови); трошкове путовања
у земљи и иностранству, услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и
усавршавања запослених, услуге информисања); текуће поправке и одржавање и
материјал.
Средства за финансирање основних средстава планирана су за куповину
аутомобила, рачунарске опреме и компјутерски софтвер.

Раздео 32 - Републички хидрометеоролошки завод
Републички хидрометеоролошки завод обавља стручне послове који се односе
на: метеоролошки, метеоролошко-радарски, агрометеоролошки и хидролошки
осматрачки и аналитичко-прогностички систем; систематска метеоролошка,
климатолошка, агрометеоролошка и хидролошка мерења и осматрања и спровођење
прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода
и подземних вода и падавина; банку осмотрених и измерених хидролошких и
метеоролошких података; праћење, анализирање и прогнозирање стања и промена
времена, климе и вода, укључујући квалитет ваздуха и вода; развој метода,
оперативно осматрање и најаву појава непогода у атмосфери и хидросфери;
утврђивање степена градоопасности и деловање на градоносне облаке, укључујући и
друге видове вештачког утицаја на време; истраживање процеса у атмосфери и
хидросфери и развој метода и модела за прогнозу времена, климе и вода;
модификацију времена; израду предлога за коришћење енергетског потенцијала
Сунца и ветра; хидрометеоролошку подршку речној пловидби; остваривање и чување
еталона и баждарење метеоролошких и хидролошких инструмената; сарадњу у
области међународних хидролошких и метеоролошких информационих система;
извршавање међународних обавеза у домену метеорологије и хидрологије, као и друге
послове одређене законом.
У оквиру овог раздела највећи део средстава планиран је за набавку опреме
(противградне ракете типа земља-ваздух за стимулацију падавина, а у циљу
унапређења примарне пољоприведне производње), опремање лабораторија, опреме
за приземно мерење метеоролошких параметара, опреме за саобраћај за теренске
радове и друге опреме. Такође, планирана су средства и за остале текуће издатке.
С обзиром на то да је потребно извршити реконструкцију и изградњу више
објеката на територији Републике (Радарски центар Бешњаја, капитално одржавање
постојећих објеката у систему заштите од града, објекти за рад екипа, противградне
станице и др.) планирана су средства и за ове намене.
Раздео 33 - Републички геодетски завод
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Републички геодетски завод обавља стручне послове и послове државне
управе који се односе на: државни премер и катастар и упис права на непокретностима
и њихову обнову и одржавање; израду основне државне карте; одржавање регистра
просторних јединица; утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима и
означавање назива насељених места, улица и тргова; вођење регистра кућних
бројева, улица и тргова; бонитирање земљишта; утврђивање катастарског прихода;
уређење земљишта путем комасације; повезивање геодетских мрежа и размену
геодетских и картографских података са суседним државама; израду и развој
геодетског информационог система; вођење архива техничке документације државног
премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом.
Значајне новине у финансирању Републичког геодетског завода су у чињеници
да ће се Завод у току 2004. године финансирати углавном из сопствених прихода које
Завод остварује од накнада за коришћење података премера и вршења геодетских
услуга, осим зарада за запослене.
Раздео 34 - Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Дирекција води јединствену евиденцију о непокретностима и збирну
евиденцију покретних ствари (по врсти и вредности) у државној својини и
обавља стручне послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на
коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; управљање
средствима у државној својини (одржавање, осигурање); распоређивање на
коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија;
чување и евиденцију поклона у државној својини; укњижбу државне својине на
непокретностима и друге послове одређене законом.
За рад ове дирекције планирана су средства за текуће расходе и то за: плате
запослених; социјалне доприносе на терет послодавца; накнаде у натури; социјална
давања запосленима; накнаде за запослене; награде, бонусе и остале посебне
расходе; сталне трошкове; трошкове путовања; услуге по уговору; материјал и порезе,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом.

Раздео 35 - Републички сеизмолошки завод
Републички сеизмолошки завод обавља стручне послове који се односе на:
систематско регистровање, прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и
сеизмотектонских појава (природни и индуковани земљотреси, експлозије и горски
удари), прогнозирање њиховог утицаја на земљиште, воде, водотоке и објекте;
пројектовање и одржавање мреже сеизмолошких станица и израда сеизмолошких
карата (епицентара, сеизмичког хазарда, ризика, максималног интензитета); учешће у
изради прописа за изградњу у сеизмичким подручјима, као и за сеизмичко осматрање
капиталних објеката код којих земљотреси могу изазвати катастрофалне последице;
учешће у изради перспективног и годишњег плана сеизмолошких истраживања од
интереса за Републику и учешће у извршавању тих планова и изради предлога за
просторно и урбанистичко планирање, као и учешће у изради и усавршавању прописа
за сеизмичко пројектовање; израду предлога за планирање и организацију система
цивилне заштите, код израде планова за заштиту од земљотреса и мера за
отклањање последица и вођења одговарајуће сеизмолошке документације, њено
архивирање и чување; објављивање прикупљених података о сеизмичким и
сеизмотектонским појавама и друге сеизмолошке послове који се утврде годишњим и
вишегодишњим програмима. Завод учествује у међународној размени сеизмолошких
података и сарађује на регионалним сеизмолошким пројектима од интереса за
Републику.
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У оквиру овог раздела највећи део средстава планиран је за текуће расходе, и
то за: сталне трошкове (трошкови комуникација с обзиром на повећање броја
сеизмолошких станица са којима треба да буде успостављена модемска предаја
података) и трошкове путовања (за редовно одржавање рада теренских станица и
одржавање рада опсерваторије на Дивчибарама).

Раздео 36 - Комесаријат за избеглице
Комесаријат за избеглице образован је Законом о избеглицама (“Службени
гласник РС”, бр. 18/92 и 45/02). Надлежност Комесаријата утврђена је и Уредбом о
збрињавању избеглица (“Службени гласник РС”, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 22/94 и 34/95)
и Уредбом о начину збрињавања прогнаних лица (“Службени гласник РС”, број 47/95).
Комесаријат обавља послове који се односе на: утврђивање статуса избеглица;
збрињавање избеглица; вођење евиденције утврђене овим законом; усклађивање
пружања помоћи избеглицама од стране других ограна и организација у земљи и
иностранству и старање о равномерном и благовременом пружању те помоћи;
обезбеђивање смештаја односно размештаја избеглица на подручјима територијалних
јединица; обезбеђивање услова за повратак избеглица на подручја која су напустила
или друга подручја која Комесаријат одреди, односно до њиховог трајног збрињавања
на други начин и обавља друге послове из свог делокруга утврђене овим законом. У
складу с одредбама међународних конвенција које је ратификовала Југославија, а које
уређују положај и права избеглица, ради збрињавања избеглица на територији
Републике Србије, Комесаријат покреће иницијативе за тражење међународне помоћи
од институција Уједињених нација и других организација за пружање међународне
помоћи.
За функционисање и рад Комесаријата за избеглице планирају се средства за
текуће издатке и то највећим делом за сталне трошкове (трошкове грејања,
комуналне трошкове, и трошкове закупа пословног простора), средства за материјал,
услуге по уговору и трошкове путовања.
Поред средстава из буџета Републике, значајно место у финансирању
Комесаријата имају додатни приходи, и то:
-

донације од Међународног комитета Црвеног крста (за реализацију Програма
“Новчана помоћ расељеним породицама са КиМ'', којим је обухваћено око 2.700
породица);
донације од UNHCR-а (за реализацију Уговора са UNHCR-ом закљученим у
фебруару 2004. године за финансирање смештаја и исхране избеглица у
колективним центрима);
донације од невладиних организација и појединаца.

Средства намењена за смештај и исхрану избеглица обезбеђена су у оквиру
овог раздела.

Раздео 37 - Управа за заједничке послове републичких органа
Управа за заједничке послове републичких органа, основана Одлуком Владе
Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 67/91), врши одређене стручне,
техничке и друге заједничке послове за потребе Народне скупштине Републике
Србије, председника Републике Србије, Владе Републике Србије, Уставног суда
Србије, министарстава, посебних организација и правосудних органа Републике
Србије.
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У структури укупних расхода за текуће издатке Управе, планирана су средства
за редовно функционисање, а највећи део се односи на текуће поправке и одржавање
и то за послове управљања и одржавања пословног простора (око 120.000 м2).
Планирана су и средства за набавку канцеларијског материјала за потребе
републичких органа и организација, трошкови експлоатације моторних возила, набавке
резервних делова и потрошног материјала за одржавање пословног простора и
опреме, сервисног одржавања опреме, утрошене електричне енергије, премије
осигурања грађевинских објеката и опреме, трошкови текућег и инвестиционог
одржавања пословног простора, набавка информатичке, телекомуникационе,
биротехничке и друге специфичне опреме за потребе републичких органа и
организација.
У оквиру овог раздела планирана су значајна средства за инвестиције, и то за:
адаптацију и реконструкцију постојећег пословног простора; реконструкцију постојеће
инсталације водовода и канализације и друго.
Грађевински објекти преузети од државне заједнице Србија и Црна Гора, дати
на коришћење и управљање Републици Србији, о којима се стара Управа за
заједничке послове републичких органа, у укупној су површини од 50.000 м2.
У оквиру Управе планирана су средства за рад округа, која се односе на
заједничке трошкове инспекцијских служби деташираних у окрузима (трошкови
електричне енергије, трошкови закупа пословног простора, комунални трошкови, ПТТ
трошкови и други заједнички трошкови).
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*
*

*

ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
Финансирање државне заједнице Србија и Црна Гора регулисано је одредбама
Уставне повеље, којима су уређeна питања од заједничког интереса за државе
чланице. У надлежности државне заједнице су питања која се односе на остваривање
и поштовање људских и мањинских права, укључивање у европске структуре, а
нарочито у Европску унију, хармонизацију прописа и праксе са европским и
међународним стандардима, стварање тржишне економије која се заснива на слободи
предузетништва, конкуренцији и социјалној правди, као и успостављање и
обезбеђивање неометаног функционисања заједничког тржишта на својој територији,
кроз координацију и хармонизацију економских система држава чланица, у складу са
принципима и стандардима Европске уније.
Финансирање надлежности државне заједнице Србија и Црна Гора из
средстава Републике Србије, с обзиром на специфичан облик уређења и елементе
државности које су државе чланице пренеле на нову заједничку државу, обезбеђује се
према следећим принципима, и то:

1) основни критеријуми за утврђивање висине средстава из којих се
финансирају заједничке надлежности је висина потребних средстава за
финансирање утврђених функција према територијалном принципу, односно
према расходима који се извршавају на територији државе чланице;
2) свака држава чланица приликом усвајања буџета утврђује део
средстава из буџета републике за финансирање надлежности које се остварују
на њеној територији.
У складу са овим принципима, из средстава буџета Републике Србије,
обезбеђена као трансферна средства осталим нивоима власти, планирана су средства
за министарства и друге институције државне заједнице које се у целини налазе на
територији Републике Србије и средства за финансирање одбране за послове који се
извршавају на територији Републике Србије.
У обиму средстава утврђених за финансирање надлежности и поверених
послова државне заједнице из буџета Републике Србије не налазе се средства за
финансирање Суда Србије и Црне Горе, као ни део средстава за финансирање
одбране на територији Републике Црне Горе.
Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2004. годину утврђен је део
примања у износу од 53,3 млрд. динара за обављање поверених надлежности и
додатних послова државне заједнице Србија и Црна Гора. Поред тога, део издатака за
финансирање надлежности државне заједнице обезбеђује се из сопствених прихода
организација, односно органа. Приходи које остварују институције Србије и Црне Горе,
осим прихода које остваре Министарство одбране, јединице и установе Војске Србије
и Црне Горе и Авио – служба, уплаћују се на консолидовани рачун трезора Републике
Србије. Издаци из додатних прихода органа планирани су у износу од 2,0 млрд.
динара.
Расходи институција Србије и Црне Горе извршаваће се преко консолидованог
рачуна трезора Републике Србије, који ће обављати контролу тих расхода, која
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обухвата управљање процесима одобравања преузимања обавеза и одобравање
плаћања на терет буџетских средстава.
Потребна средстава на име расхода за запослене у 2004. години предложена
су у износу од 20,2 млрд. динара или 37,5% укупно планираних издатака за државну
заједницу из средстава Републике Србије.
Средства за исплату плата износе 15,2 млрд.динара и планирана су за следећи
број извршилаца:
Ред.
Бр.

КОРИСНИК

1

2

3

1.

СКУПШТИНА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

2.

СУД СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

3.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ – САВЕТ МИНИСТАРА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

4.
5.

- У ЗЕМЉИ
- У ДКП
6.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – У СРБИЈИ

7.

9.

МИНИСТАРСТВО ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
КАНЦЕЛАРИЈА УПРАВЕ ЦАРИНА СРБИЈЕ И УПРАВЕ ЦАРИНА ЦРНЕ
ГОРЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ

10.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНУ КОНТРОЛУ

11.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ФИТОСАНИТАРНУ КОНТРОЛУ

12.

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО

13.

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

14.

ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ

15.

ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

16.

19.

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПОЛОЖАЈ ОРГАНА УПРАВЕ САВЕТА
МИНИСТАРА
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
СЛУЖБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

20.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

21.

23.

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
КАНЦЕЛАРИЈА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
АРХИВ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

24.

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

25.

АВИО СЛУЖБА

8.

17.
18.

22.

СВЕГА:

Број извршилаца

110 запослених;
126
посланика
30
30
145
565
558
43.908
120
По три из сваке Републике
40
4
4
21
123
130
151
40
15
20
12
30
39
21
62
520
30
46.728
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Средства за социјалне доприносе износе 2,7 млрд. динара; накнаде за запослене 2,3
млрд. динара и односе се на накнаде у натури, социјална давања запосленима,
награде, бонусе и остале посебне расходе и судијски и посланички додатак.
Средства за коришћење роба и услуга, односно за покриће свих врста трошкова
за рад институција државне заједнице Србија и Црна Гора планирана су у износу од
13,1 млрд. динара или 24,7% од укупних средстава планираних за 2004. годину. Ова
средства планирана су у складу са утврђеним надлежностима и очекиваним обимом
послова које ће обављати институције државне заједнице у 2004. години на територији
Републике Србије. У структури трошкова највеће учешће имају трошкови материјала и
стални трошкови и превасходно се односе на текуће расходе које има Министарство
одбране.
У оквиру средстава планираних за донације и трансфере планирана су
средства за чланарине и котизације међународним организацијама код Министарства
спољних послова у износу од 0,2 млрд. динара и Министарства за међународне
економске односе за члански улог у међународним финансијским организацијама у
износу од 0,2 млрд. динара.
По основу донација и трансфера осталим нивоима власти, планирана су
средства износу од 0,5 млрд. динара, од чега се највећи део средстава односи на
средства за Кооринациони центар Србије и Црне Горе и Републике Србије за Косово и
Метохију, Национални савет за сарадњу са међународним трибуналом и Дирекцију за
информисање, на име дотација јавним гласилима.
Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања односе
се на средства предвиђена за исплату војних пензија у износу од 8,9 млрд. динара.
За социјалну помоћ из буџета планирана су средства у износу од 0,9 млрд.
динара, а односе се највећим делом на накнаде за становање и живот запосленима у
Војсци и запосленима у дипломатско - конзуларним представништвима у
иностранству.
Остали расходи у износу од 1,8 млрд. динара највећим делом користе се за
исплату накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и
планирана су у оквиру раздела Министарства одбране, затим порезе, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног нивоа власти другом, као и на дотације невладиним
организацијама.
Поред тога, планирана су и средства за текућу буџетску резерву у износу од 0,1
млрд. динара.
Средства за зграде и грађевинске објекте и набавку машина и опреме
планирана су у износу од 6,7 млрд. динара или 12,9% од укупно планираних расхода,
од чега се највећа средства односе на Министарство одбране у износу од 5,9 млрд.
динара, Министарство спољних послова у износу од 0,7 млрд. динара и за Скупштину
Србије и Црне Горе у износу од 0,1 млрд. динара.
Од укупно предвиђених средстава у буџету Републике Србије (53,2 млрд.
динара), највећи део средства односи се на:
-

финансирање Министарства одбране у износу од 46,8 млрд. динара,
односно 87,9%;

-

Министарстава спољних послова 3,5 млрд. динара, односно 6,5% и

-

за све остале надлежности 2,9 млрд. динара, односно 5,6% од укупних
средстава.
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Раздео 61- СКУПШТИНА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
Надлежности Скупштине Србије и Црне Горе утврђене су на основу члана 19.
Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора. Скупштина Србије и Црне
Горе одлучује о Уставној повељи и доноси законе који се односе на поштовање
људских права, укључивање у европске структуре, усклађивање прописа са европским
и међународним стандардима, стварање тржишне економије и успостављање и
обезбеђивање несметаног функционисања заједничког тржишта у складу са
принципима и стандардима Европске уније, а сагласно заједничкој политици и
интересима држава чланица.
Скупштина доноси законе о примени међународног права и конвенција које
утврђују обавезе о сарадњи Србије и Црне Горе са међународним судовима, војним
питањима и одбрани, чланству Србије и Црне Горе у међународним организацијама и
о правима и обавезама који проистичу из тог чланства, утврђивању граница Србије и
Црне Горе, питањима која се односе на стандарадизацију, интелектуалну својину,
мере и драгоцене метале и статистику, ратификовању међународних уговора и
споразума Србије и Црне Горе и годишњим приходима и расходима неопходним за
финансирање надлежности поверених Србији и Црној Гори, на предлог надлежног
органа држава чланица и Савета министара.
Раздео 62 - ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
Кабинет председника Србије и Црне Горе

Председник Србије и Црне Горе - Кабинет председника Србије и Црне
формиран је на основу Одлуке о образовању Кабинета председника Србије и
Црне ("Службени лист СЦГ", број 19/03) која је донета на основу члана 26.
Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна, као служба за обављање
послова у остваривању надлежности председника Србије и Црне Горе.
У оквиру овог раздела планирана су средства којима се финансирају функције
председника државне заједнице, као и средства за обезбеђење плата председника
Србије и Црне Горе.

Раздео 63 - ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
Генерални секретаријат Савета министара
Савет министара - у Генералном секретаријату Савета министара обављају се
нормативно-правни, управно-надзорни, управни и други стручни послови из
надлежности Савета министара, припрема предлога одговарајућих законодавних или
других пројеката, припрема прописа којима се утврђују питања коришћења, употребе и
располагања стварима и другим правима у имовини Србије и Црне Горе, надзора над
применом прописа, имовинско-правни послови у погледу имовине, студијско
аналитички и други послови, који се односе на утврђивање информационог система
Србије и Црне Горе, односно предлога стручних мишљења и ставова које треба
усвојити о питањима на дневном реду седница, стручна обраду материјала за седницу
Савета министара, стручно-оперативни послови из надлежности Савета министара,
материјално-финансијски послови, персоналне евиденције, послови превођења,
послови из области државне безбедности послови протоколаног информисања,
повезивања и комуникација, послови писарница и архиве и др.
Највећи део планираних средстава за рад Генералног секретаријата су
трансферна средства осталим нивоима власти, а односе се на: Координациони центар
Србије и Црне Горе и Републике Србије за Косово и Метохију (0,4 млрд. динара) и
Национални савет за сарадњу Србије и Црне Горе са Међународним кривичним
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трибуналом за бившу Југославију. За Национални савет предвиђена су средства
сходно одредбама Одлуке о условима за доделу материјалне помоћи одређеним
категоријама оптужених пред Међународним кривичним трибуналом за кривично
гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права
почињених на територији бивше Југославије од 1991. године и члановима њихових
породица ("Службени лист СЦГ", број 23/03).
Раздео 64 - МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Министарство спољних послова је надлежно за спровођење спољне
политике Србије и Црне Горе. Ово министарство обавља послове који се
односе на спољну политику и одржавање односа Србије и Црне Горе са другим
државама, међународним организацијама и институцијама, праћење стања и
развој међународних односа као и билатералне сарадње са другим државама и
иницирање за учлањење у међународну организацију. Министарство учествује
у закључивању, ратификовању и примени међународних уговора и обавеза
Србије и Црне Горе, обавља дипломатске, конзуларне и друге стручне послове
који се односе на остваривање политичких, економских, културноинформативних и других послова, предузима мере за успостављање односе са
исељеницима у иностранство, за разграничење имовине, права и обавеза
Србије и Црне Горе са бившим републикама СФРЈ, послови у поступку
спровођења Споразума о питањима сукцесије, праћење положаја припадника
народа Србије и Црне Горе као и друге послове.
Ово министарство припрема учешће представника Србије и Црне Горе у
међународним конференцијама или преговорима за закључивање међународних
уговора и одговорно је за трошење средвстава које користи за обављање делатности
из надлежности овог министарства.
Министарство своје надлежности обавља преко службе у земљи и преко
дипломатско - конзуларних претставништава у иностранству (ДКП), у оквиру којих су
организована дипломатско - конзуларна представништва и културноинформативни
центри. У оквиру ДКП организоване су амбасаде, сталне мисије, генерални конзулати
и конзулати.

Дипломатско-конзуларана представништва у иностранству врше и
послове наплате конзуларних такси за услуге издавања путних исправа и виза
нашим и страним грађанима, легализације докумената нашим грађанима који
се налазе на привременом раду у иностранству и др., које се уплаћују на
консолидовани рачун Трезора и приход су Републике Србије.
Раздео 65 – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Министарство одбране у складу са Уставном повељом и Законом за
спровођење Уставне повеље, координира и спроводи утврђену одбрамбену политику и
руководи Војском Србије и Црне Горе.
За финансирање одбране у 2004. години према територијалном принципу у
финансирању расхода за обављање поверених надлежности и додатних послова
државне заједнице Србија и Црна Гора, из буџета Републике Србије предвиђено је
46,8 млрд. динара. Тај износ се односи на текуће и капиталне расходе и издатке свих
команди, јединица, установа и органа Војске Србије и Црне Горе и Министарства
одбране лоцираним на територији Републике Србије, као и на средства за исплату
војних пензија примаоцима у Републици Србији. При томе су планирана средства
увећана за исплате дела плата и три месечне војне пензије које су Министарство
одбране и Фонд за социјално осигурање војних осигураника средствима са
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консолидованог рачуна трезора Републике Србије исплатили на подручју Републике
Црне Горе у периоду јануар-март 2004. године.
У оквиру укупних средстава за финансирање одбране из буџета Републике
Србије за 2004. годину предвиђена су и средства за финансирање заједничке вежбе
снага одбране Румуније и СЦГ, која је под називом ''Плави пут – 2004'' планирана да
се изведе крајем маја 2004. године, а чији је садржај ''Ангажовање снага одбране
Румуније и Србије и Црне Горе у борби против тероризма''. Буџетска средства за ову
вежбу планирана су у целини (47,7 мил. динара).
Поред средстава из буџета, на предлог Министарства одбране планирана су и
додатна средства у износу од 1.920,9 мил. динара, и то 365,6 милиона из сопствених
прихода и прихода војних јединица и установа од вршења услуга другим корисницима
и продаје сопствених производа, као и 1.555,3 мил. динара примања од продаје за
Војску неупотребљиве нефинансијске имовине.
У структури планираних буџетских средстава за одбрану највеће учешће имају
средства за плате и додатке, у укупном износу од 16.186,0 мил. динара или 34,6%. Од
укупног планираног износа, на бруто зараде официра и подофицира, војника по
уговору, цивилних лица на служби у Војсци и запослених у Министарству одбране
односи се 13.389,2 мил. динара, на социјалне доприносе које сноси послодавац
2.545,3 мил. динара, а на порез на фонд зарада 251,5 мил. динара. Средства за плате
и додатке планирана су на постојећем нивоу према броју прималаца у Републици
Србији на крају 2003. године (43.908), тако да се повећање плата може остваривати
сразмерно смањењу броја запослених у процесу реформе и реорганизације Војске и
система одбране.
За накнаде у натури, социјална давања и накнаде за социјалну заштиту,
накнаде трошкова запосленима и награде предвиђено је 2.255,8 мил. динара или 4,8%
од планираних укупних буџетских средстава за одбрану. Највећи део ових средстава
односи се на накнаду за одвојени живот од породице и накнаде дела трошкова
становања лица без стана којих, према податку из захтева Министарства одбране,
тренутно у Војсци има око 15 хиљада.
За сталне трошкове, услуге и материјале за текућу потрошњу укључујући и
затезну камату и накнаде штета планирано је 13.424,5 мил. динара, што је 28,7% од
укупних планираних средстава за одбрану у 2004. години. У оквиру тога, на сталне
трошкове (енергетске, комуналне и друге услуге), путовања у вези са војном службом
и другим обавезама на сектору одбране, услуге по уговору и специјализоване услуге,
текуће поправке и одржавање (пре свега наоружања које је веома застарело),
материјал (униформе и заштитна одела, животиње за експерименте у
Војномедицинској академији, стручна литература и други материјали за образовање
запослених, војно школство и обуку војника, погонско гориво и мазиво, материјали за
очување животне средине и научноистраживачки рад у области наоружања и војне
опреме, лекови, санитетски репродукциони и потрошни материјал, храна за војнике,
студенте војних академија и ученике средњих војних школа, административни
материјали и друго) односи се 11.370,1 мил. динара, од чега се око 90% односи на
енергетске и комуналне услуге (струја, вода и грејање), храну, униформе, лекове и
погонско гориво и мазиво. За затезну камату због доцњи у исплати обавеза које су
последица веома ниског финансирања одбране у протеклој години у односу на
буџетско одобрење нужно је било планирати 486,2 мил. динара, док су расходи за
накнаде материјалних и нематеријалних штета и ренте породицама погинулих и
рањеним припадницима Војске у оружаним сукобима током претходне деценије,
претежно у 1999. години, планирани у износу од 1.568,2 мил. динара.
За текуће трансфере Фонду за социјално осигурање војних осигураника на име
допунских средстава из буџета за финансирање војних пензија и других права из
области пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника предвиђено је 8.913,4
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мил. динара, што је 19,0% од укупних планираних средстава за сектор одбране. Ови
расходи се односе на око 51.000 војних пензионера на територији Републике Србије.
Планирани капитални издаци из буџета износе 6.032,7 мил. динара или 12,9%
од укупних планираних средстава за финансирање одбране у 2004. години. Од тога се
на зграде и грађевинске објекте (где спадају и станови) односи 2.103,1 мил. динара, на
војну опрему 3.888,3 мил. динара, а на стратешке резерве 41,3 мил. динара.
Поред средстава из буџета, за финансирање прибављања станова
Министарство одбране је планирало и око 300 милиона динара прихода од продаје
вишка непокретности, којих се очекује да буде знатно више.
Средства за војну опрему су према могућностима буџета релативно више
увећана, чиме је делимично побољшана досадашња веома лоша структура укупних
буџетских издатака за одбрану. Та средства ће се приоритетно употребити за набавке
и опремање елемената од којих најнепосредније зависи борбена готовост,
првенствено снага које су ангажоване у Копненој зони безбедности и снага за учешће у
мировним операцијама. Део средстава је планиран за генерални ремонт наоружања и
друге војне опреме којима је истекао рок трајања, упошљавање капацитета наменске
одбрамбене индустрије Србије која је у процесу реструктурирања, као и за исплату
доспелих обавеза. Поред планираних средстава из буџета, и овде се рачуна на
додатне приходе од продаје застарелог и за Војску неупотребљивог наоружања и
војне опреме, које је Министарство одбране планирало у износу од 1.252,3 мил.
динара.
Раздео 66 - МИНИСТАРСТВО ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
Министарство за међународне економске односе обавља послове који су у
складу са Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора, а који се односе
на предлагање, утврђивање и спровођење политике Србије и Црне Горе у области
међународних економских и финансијских односа, сагласно заједничкој политици и
интересима држава чланица.
Функције министарства су нормативна делатност у области међународних
економских односа, имплементација међународних споразума, укључујући уговорне
односе с Европском унијом, координација односа с међународним економским и
финансијским институцијама, унапређење економске и финансијске сарадње са
појединим државама, послови из области међународног саобраћаја, међународна
економска сарадња од интереса за државе чланице као и друге послови од интереса
за државе чланице који се договором могу ставити у надлежност овом министарству.
Глава 66.1 - КАНЦЕЛАРИЈА УПРАВЕ ЦАРИНЕ СРБИЈЕ И УПРАВЕ ЦАРИНЕ ЦРНЕ
ГОРЕ
Канцеларија Управе царине Србије и Управе царине Црне Горе је на основу
члана 8. Уредбе у саставу Министарства за међународне економске односе и обавља
послове из Акционог плана хармонизације економских система Србије и Црне Горе.
Одлуком о образовању Канцеларије Управе царине Србије и Управе царине Црне Горе
("Службени лист СЦГ", број 25/03) утврђено је да чланове канцеларије чине по три
представника држава чланица Србије и Црне Горе, који се именују из састава стално
запослених у царинским службама Републике Србије и Републике Црне Горе.
Канцеларија обавља координацију и контролу процедуре издавања
сертификата о пореклу робе са територија држава чланица кад се међународним
уговором или националним прописом земље увознице захтева оверавање и накнада
провера сертификата једног органа у земљи извозници, проверавање тачности
(веродостојности) издатих сертификата у сарадњи са Управом царине Србије и Управе
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царине Црне Горе, контролисање примене правила о пореклу робе и старање о
њиховој правилној једнобразној примени и други послови предвиђени наведеном
одлуком.
Раздео 67 - МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
Министарство за унутрашње економске односе обавља послове координације
и хармонизације економских система држава чланица ради успостављања неометаног
функционисања заједничког тржишта на територији Србије и Црне Горе. Ово
министарство обавља послове координације и хармонизације система, укључујући и
слободно кретање роба, услуга и капитала, стварање услова за тржишну економију
која се заснива на слободи предузетништва и конкуренције, хармонизацију царинског
поступка, утврђивање хармонизованих стандарда у царинској процедури, предлагање
мера за уклањање препрека у унутрашњем промету роба и услуга, као и друге послове
предвиђене наведеном Уредбом.

Глава 67.1 - ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНА КАНЦЕЛАРИЈА
Ветеринарско санитарна канцеларија обавља послове који произилазе
из Акционог плана хармонизације економских система Србије и Црне Горе, а
који су утврђени посебном одлуком Савета министара. Укупно планирана
средства за ове намене износе 5,6 мил. динара.
Глава 67.2 - ФИТОСАНИТАРНА КАНЦЕЛАРИЈА
Фитосанитарна канцеларија обавља послове који произлазе из Акционог
плана хармонизације економских система Србије и Црне Горе, а који су
утврђени посебном одлуком Савета министара. Укупно планирана средства за
ове намене износе 5,6 мил. динара.
Глава 67.3 - АКРЕДИТАЦИНО ТЕЛО СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
Акредитацино тело је у саставу Министарства за унутрашње економске односе.
То је организација и колегијални орган, кога чини председник и чланови
Акредитационог тела, који одлучују на седницама о питањима која су им у
надлежности, а обавља послове који се односе се на утврђивање оспособљености и
компетентости предузећа и других правних лица за обављање послова испитивања,
еталонирање, контролисања и сертификације производа, процеса и услуга;
сертификацију система менаџмента и сертификацију лица која обављају послове
оцењивања усаглашености, као и вршење других послова који се односе на питања
акредитације утврђених законом; доношење аката којимa се уређују критеријуми,
правила и поступци акредитације сагласно захтевима из серије стандарда ЕN 45000 и
ISO 17000; остваривање међународне сарадње у области акредитације и оцењивање
усаглашености и заступање интереса Србије и Црне Горе у области акредитације;
сарадњу са акредитационим телима других земаља, као и друге послове утврђенe
законом.
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Глава 67.4 - ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Завод за интелектуалну својину је у саставу Министарства за унутрашње
економске односе. На основу овлашћења утврђених чланом 9. став 4. Уредбе, Завод
обавља послове који се односе на права индустријске својине, ауторско право и права
сродна ауторском праву и на знак квалитета, као и друге послове утврђене законом.
Завод своје активности обавља на основу овлашћења датих у Закону о
патентима, Закону о жиговима, Закону о моделима и узорцима, Закону о географским
ознакама порекла, Закону о заштити топографија интегрисаних кола, Закону о
ауторским и сродним правима, Закону о савезним административним таксама, Закону
о општем управном поступку и Закону о управним споровима, као и на основу
подзаконских аката која произилазе из наведених закона. Најважнији послови су
признавање права индустријске својине (патенти, жигови, модели и узорци, географске
ознаке порекла, топографије интегрисаних кола) у управном поступку, спровођење
надзора над радом колективних организација за искоришћавање ауторског и сродних
права, пружање услуга техничко технолошких информација о стању технике у свету и
земљи, регистративна активност у целој области интелектуалне својине и друге
послове у складу са овлашћењима из закона и других прописа.
На основу чланства Србије и Црна Гора у Светској организацији за
интелекталну својину (WIPO), која је специјализована агенција организације УН за
заштиту интелектуалне својине. Завод администира тзв. регистрационим
међународним уговорима WIPO чиме се омогућава регистрација права индустријске
својине домаћих држављања у иностранству, и регистрација права индустријске
својине страних држављања у државној заједници Србија и Црна Гора. Посебна
активност која предстоји у наредном периоду коју ће Завод обављати у оквиру CARDS
пројекта за јачање интелектуалне својине за земље западног Балкана. Европска
Комисија је одлучила да Завод, као институција са најдужом традицијом, најбољим
референцама запослених и највећим бројем пријава права индустријске својине у
региону, постане регионални центар и главни партнер ЕУ у CARDS пројекту.
Глава 67.5 - ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
Завод за стандардизацију је у саставу Министарства за унутрашње економске
односе. Сходно члану 9. став. 5. Уредбе, обавља послове који се односе на израду,
утврђивање и доношење стандарда, техничких препорука, упутстава и сродних
докумената за производе, процесa и услугe; сертификацију производа, процеса и
услуга; сертификацију система менаџмента квалитетом и системом управљања
заштитом животне средине; хомологацију возила, опреме и делова; надзор над радом
овлашћених и акредитованих правних лица; сарадњу са међународним, регионалним и
националним организацијама у области стандардизације; информисање и
обавештавање у области стандардизације, као и друге послове утврђене законом.
Завод за стандардизацију својом делатношћу остварује приходе продајом
националних стандарда, услуга у систему квалитета (преко накнада утврђених у
висини стварних трошкова пружања услуга), услуга спровођења међународних
уговора, као и наплатом савезних административнх такси.
Завод је започео израду новог закона о стандардизацији, кроз одвијање три
паралелне активности: приступање Светској трговинској организацији и припрему за
склапање Споразума о стабилизацији и придруживању Европској унији и склапање
билатералних споразума о либерализацији и слободном промету робе, људи и
капитала са земљама Југоисточне Европе. У складу са обавезама изградње
инфраструктуре - стандардизације, овај завод би имао функцију координације,
развијање информисања, нотификације према СТО и ЕУ, о техничким прописима за
све потребне области (увођење правила за израду технички прописа, усаглашавање
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планова и динамике израде техничких прописа), чиме се остварују нови послови
овлашћивања организација за спровођење техничког прописа и надзор над радом
овлашћених организација и издаје СЕ знак у поступку обавезне сертификације за
производе из Србије и Црне Горе. У доношењу стандарда учествује цела привреда
преко својих представника у комисијама за доношење стандарда. Сертификација се
односи на све области од привреде, транспорта, банкарства, туризма, здравства,
социјалне заштите и спорта, а што представља веома обиман посао на хармонизацији
техничких прописа у периоду припреме Србије и Црне Горе за улазак у Европску унију.
Глава 67.6 - ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Завод за мере и драгоцене метале обавља послове у саставу Министарства за
унутрашње економске односе, на основу овлашћења утврђених чланом 9. став 6.
Уредбе, који се односе на систем мерних јединица и контролу мера и драгоцених
метала, као и друге послове утврђене законом.

Овај завод у оквиру својих надлежности извршава Закон о мерним
јединицама и мерилима и Закон о контроли предмета од драгоцених метала.
Завод врши надзор над спровођењем одредаба Закона о мерним јединицама и
мерилима и Закона о контроли предмета од драгоценим метала, који обухвата
контролу над производњом, увозом, уградњом, употребом и одржавањем
мерила.
На основу Закона о мерним јединицама и мерилима Завод остварује
југословенске (примарне) еталоне основних и изведених мерних јединица, чува
те еталоне и привремено их упоређује са међународним еталонима. Завод
такође спроводи законску метролошку контролу на целој територији Србије и
Црне Горе, чиме се обезбеђује исправност свих мерила која се користе у
областима трговине робом и услугама, заштите потрошача, заштите животне
средине, здравства, безбедности и управног поступка.
На основу Закона о контроли предмета од драгоцених метала спроводи
се испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала на територији
Србије и Црне Горе. Доследним извршавањем овог закона, обухватају се сви
предмети од драгоцених метала који се производе у земљи или се увозе, штите
се произвођачи и потрошачи предмета од драгоценим метала од нелегалне
производње и увоза ових предмета и онемогућава сваки промет предмета од
драгоцених метала од нелегалне производње и увоза ових предмета и
онемогућава сваки промет предмета од драгоцених метала који нису испитани
и жигосани у складу са овим законом.
Завод ће прећи на нови начин наплате прихода за испитивање и жигосање
предмета од драгоцених метала, тако што ће се приходи по овом основу уплаћивати
на консолидовани рачун трезора Републике Србије, а не као до сада да је корисник
услуге (ко тражи контролу мерних јединица плаћао је смештај и дневницу) плаћао
директно трошкове дневница превоза и трошкова хотелског смештаја запосленом у
Заводу који је непосредно вршио контролу мерила или надзор мерила. Из тих разлога
се тражи знатно повећање средстава за трошкове путовања.
Због повећаних активности везано за обавезу упоређивања националних
еталона са међународним стандардима за те еталоне, чији је рок истекао или доспева
у 2004. години, потребно је обезбедити средства која ће се користити за заштиту од
фалсификовања и злоупотребе годишњих жигова, налепница и др.
Раздео 68

- МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
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Министарство за људска и мањинска права обавља послове који су утврђени
Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора, Повељом о људским и
мањинским правима и грађанским слободама (″Службени лист СЦГ″, број 6/03) и
међународним уговорима и законима којима су зајамчена права и слобода човека и
грађанина и права националних мањина.
Надлежност министарства односи се на остваривање и праћење Уставном
повељом, Повељом о људским и мањинским правима и грађанским слободама и
међународним уговорима и законима зајамчених права и слобода човека и грађанина,
права и слободе националних мањина, заштита и унапређење колективних
индивидуалних права националних мањина у Србији и Црној Гори, праћење и рад на
изградњи и унапређењу правног система у области људских права, као и права
ратификованим међународним споразумом у области остваривања људских права и
права националних мањина.
Раздео 69 - СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПОЛОЖАЈ ОРГАНА УПРАВЕ САВЕТА
МИНИСТАРА
Служба за организацију и положај органа управе Савета министара, обавља
послове сходно члану 12. Уредбе који се односе на организацију, положај и функције
органа управе Савета министара и положај запослених у њима; заставу, химну и грб
Србије и Црне Горе; празнике Србије и Црне Горе; одликовањa Србије и Црне Горе;
вршење надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа управе Савета
министара; инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области
државне управе и радних односа; поступака у остваривању права грађана пред
органима управе Савета министара и прописа о канцеларијском пословању и вођењу
евиденција.
Раздео 70 - СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ државне заједнице
Србија и Црна Гора
Служба за финансирање надлежности Србије и Црне Горе на основу члана 13.
Уредбе обавља послове који се односе на израду предлога акта о годишњим
приходима и расходима неопходним за финансирање надлежности поверених Србији
и Црној Гори у координацији са надлежним органима држава чланица, израду плана
потребних средстава по носиоцима и корисницима и вршење расподеле за одређени
период у сарадњи са надлежним органима држава чланица и подношење извештаја о
томе Савету министара, припрему неопходне документације за извршење расхода на
основу утврђене висине средстава које органи управе Савета министара могу да
користе за финансирање својих надлежности у одређеном временском периоду,
израду периодичних извештаја, анализа, информација и других материјала везаних за
финансирање надлежности Србије и Црне Горе; учешће у изради прописа и давање
мишљења на материјале које органи управе Савета министара достављају на
разматрање, у делу који се односи на обезбеђење потребних средстава и друге
послове по налогу Савета министара.
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Раздео 71 - СЛУЖБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
Служба за законодавство обавља послове на основу члана 14. Уредбе, који се
односе на изградњу и утврђивање правног система Србије и Црне Горе, обезбеђивање
методолошког јединства и усклађености закона и других општих аката са Уставном
повељом државне заједнице Србија и Црна Гора и законима у поступку њиховог
доношења, давање мишљења о законима и другим прописима и општим актима у
поступку њихове примене, надзор над објављивањем закона, других прописа и других
општих аката Савета министара и органа и организација у службеном гласилу.
Раздео 72 - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
Дирекција за информисање обавља послове утврђене чланом 15. Уредбе, а
који се односе на обавештавање домаће и стране јавности преко средстава јавног
информисања и путем Интернета о раду Савета министара, његових министарстава и
органа управе Србије и Црне Горе; компаративно праћење и анализирање
извештавања домаћих и страних средстава јавног информисања о раду Савета
министара, његових министарстава и органа управе Савета министара, регистрација
страних информативних установа, страних дописништава и страних дописника у
Србији и Црној Гори у складу са Уставном повељом, законима државне заједнице и
законима држава чланица, статусно организациона питања делатности предузећа и
установа у области информисања у којима Србија и Црна Гора има оснивачка права у
складу са Уставном повељом, као и друга питања у области информисања у складу са
законима државне заједнице и законима држава чланица.
Средства предвиђена за рад Дирекције за информисање највећим делом
односе се на обезбеђење трансферних средства, за финансирање следећих
институција: ЈП Танјуг, Радио Југославија, Филмске новости и Југословенски преглед,
а које су од посебног значај за информисање сходно Уставној повељи.
Раздео 73 - ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Завод за статистику је организација ван састава министарстава, сагласно
члану 16. Уредбе, која обавља послове у складу са потребама Србије и Црне Горе и
релевантних међународних институција, који се односе на израду програма
статистичких истраживања од интереса за Србију и Црну Гору и релевантне
међународне институције, координацију у изради јединствених методологија и
стандарда статистичких истраживања; обезбеђивање и компилацију статистичких
података, редовно достављање статистичких података значајних за рад министарстава
и других органа управе, координацију међународне сарадње званичне статистике и
објављивање статистичких података и информација о стању у појединим областима од
интереса за заједничко тржиште и његово функционисање.
Раздео 74 - КАНЦЕЛАРИЈА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Канцеларија Србије и Црне Горе за придруживање Европској унији на основу
члана 17. Уредбе, обавља послове под надзором и у сагласности са Министарством за
међународне економске односе, а који се односе на: координирање стручноадминистративних послова између будућег преговарачког тима Србије и Црне Горе, на
челу са министром за међународне економске односе и министарстава на нивоу
Србије и Црне Горе, као и између њих и одговарајућих органа Републике Србије и
Републике Црне Горе, као ресора задужених за придруживање Европској унији;
праћење, прикупљање и обезбеђивање информација о правној регулативи Европске
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уније; припрему састанака са Европском унијом, који су везани за процес
придруживања; праћење спровођења реформи у процесу придруживања, праћење
примене програма финансијске помоћи Европске уније који се односе на процес
придруживања; координирање припрема за потписивање Споразума о стабилизацији и
придруживању.

Раздео 77 - АРХИВ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
Архив Србије и Црне Горе је самостална организација на нивоу државне
заједнице Србија и Црна Гора, која се бави архивском грађом од непроцењиве
историјске и културолошке вредности за сваку земљу.
Архив Србије и Црне Горе обавља послове који се односе на: евидентирање;
прикупљање, преузимање, сређивање, обраду, објављивање, изучавање, заштиту и
коришћење архивске грађе и регистратурског материјала који настају радом
стваралаца архивске грађе Србије и Црне Горе, а то су Скупштина Србије и Црне Горе,
председник Србије и Црне Горе, Савет министара, Суд Србије и Црне Горе,
министарства и други органи управе Савета министара, као и надзор над њиховим
радом у погледу архивске грађе и регистратурског материјала са којима располажу;
архивску грађу и регистратурски материјал који су настали у раду централних
државних органа и организација, установа, других државних институција, политичких и
других организација, заједница, удружења и других субјеката југословенске државе од
њеног стварања 1918. до 2003.године; међународну сарадњу из архивистичке струке и
послове везане за примену Споразума о питањима Сукцесије, Анекс "Д"–Архиве, у
погледу "Државне архиве СФРЈ"."
Раздео 76 - СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ САВЕТА МИНИСТАРА
Служба за заједничке послове Савета министара обавља послове аутоматске
обраде података који обухватају израду и увођење пројеката за аутоматизацију
административних и других оперативних послова који се обављају у Србији и Црној
Гори и Служби за заједничке послове, пројектовање и организовање документационих
и других база података за потребе рада Србије и Црне Горе, информатичке послове
везане за обезбеђење функционисања и развој информационог система; финансијске
и материјалне послове који обухватају извршење и праћење предрачуна средстава за
рад Србије и Црне Горе преко консолидованог рачуна трезора државе чланице,
састављање периодичних обрачуна и завршних рачуна, обрачун и исплату зарада и
свих новчаних докумената, вођење финансијског књиговодства, књиговодства
основних средстава и ситног инвентара, послове набавке опреме, уређаја и
инвентара, аналитичке и друге финансијско-материјалне послове; административно техничке послове који обухватају пријем, евидентирање, отпремање и доставу поште;
биротехничке послове аналитичке и стручне послове који обухватају послове
инвестиционог и текућег одржавања и послове у вези са коришћењем пословних
зграда и просторија за потребе Србије и Црне Горе, као и опреме и инсталација у тим
зградама, послове инвестиционог и текућег одржавања и коришћења
репрезентативних објеката, организовање и спровођење мера заштите од пожара,
одржавање и заштиту шума и паркова око пословних и репрезентативних зграда и
одржавање чистоће, послове пружања услуга репрезентације, угоститељских услуга и
услуга друштвене исхране запослених у органима управе Савета министара и других
корисника пословних, резиденцијалних и репрезентативних зграда; послове превоза,
одржавања и поправке возила.
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Раздео 77 - АВИО СЛУЖБА
Авио служба обавља послове који се односе на пружање услуга превоза
ваздухопловима за службене потребе председника Србије и Црне Горе, Савета
министара и органа управе, односно за потребе представника највиших државних
органа држава чланица, као и за потребе трећих лица уз накнаду по тржишним
условима.
Раздео 78 - СУД СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ КОЈИ ПРЕСТАЈЕ ДА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Суд Србије и Црне Горе је самостална и независна институција државне
заједнице. Законом о суду Србије и Црне Горе ("Службени лист СЦГ", број 26/03),
регулисане су у целини послови о којима одлучује Суд Србије и Црне Горе,
надлежност судија и председника суда, организација суда, поступак пред судом, акта
суда, правно дејство одлука и др.
Законом о Суду Србије и Црне Горе утврђено је да је седиште Суда у
Подгорици, што подразумева да се полазећи од територијалног приниципа, средства
за рад и функционисање суда обезбеђују у судском буџету. Према члану 8. овог закона
суд самостално располаже средствима судског буџета.
Имајући у виду територијални принцип обезбеђења средстава, као и да је
седиште суда у Подгорици, средства за његово финансирање треба да се обезбеђују
из буџета Републике Црне Горе. Уредбом о привременом финансирању Републике
Србије за период јануар – март 2004. године обезбеђена су средства за први квартал
2004. године из буџета Републике Србије. Овим законом не предвиђају се средстава
за период април – децембар 2004. године, већ само средства на нивоу процене
извршења расхода за три месеца. Ступањем на снагу овог закона престаје обавеза
исплате средстава из буџета Републике Србије за финансирање надлежности Суда
Србије и Црне Горе.
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