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Извештај о ревизији финансијских извештаја  

Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд за 2019. годину 

 

ИЗВЕШТАЈА 

ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Бирчанинова 6, 11000 Београд 

1. Извештај о ревизији финансијских извештаја  

Мишљење о финансијским извештајима 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Министарства државне 

управе и локалне самоуправе, Буџетског фонда за националне мањине и Буџетског фонда за 

програм локалне самоуправе за 2019. годину, који обухватају Биланс стања на дан 31.12.2019. 

године - Образац 1 и Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. 

године - Образац 5. 

По нашем мишљењу, финансијски извештаји су припремљени по свим материјално 

значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему1, Уредбом о буџетском 

рачуноводству2, Правилником о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова3 и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем4. 

 

Основ за мишљење о финансијским извештајима  

У укупним расходима и издацима Министарства државне управе и локалне самоуправе 

садржани су и расходи и издаци у вези са реализацијом Закона о потврђивању Споразума о 

зајму (Програм модернизације и оптимизације јавне управе) између Републике Србије и 

Међународне банке за обнову и развој и за исте нису утврђене грешке у исказивању. 
 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији5, 

Пословником Државне ревизорске институције6 и Међународним стандардима врховних 

ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је 

детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију финансијских 

извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 – Етички 

кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге 

запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке 

одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо 

прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење. 
 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење 

финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском 

рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

 
1 „Службени  гласник РС“, бр.  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 -д.з., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
32/19 и 72/19 
2 „Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06.и 27/20 
3 „Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 104/18 
4 „Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17 
5 „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10 
6 „Службени гласник РС“, бр. 9/09 
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извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за 

које одреди да су потребне за припрему састављање и подношење финансијских извештаја 

који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или 

грешке. 

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта 

ревизије. 

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја  

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у 

целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње 

или грешке, и издавање извештаја о ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у 

разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија 

спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази 

постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се 

материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на 

економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја. 

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и 

одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: 

- идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у 

финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; 

осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо 

довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. 

Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су 

резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато 

што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне 

пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле; 

- стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у 

циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије; 

- процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене које је извршило руководство. 
 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време 

ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле 

које смо идентификовали током ревизије. 

 

Генерални државни ревизор 

 

____________________________ 

Др Душко Пејовић 

Државна ревизорска институција 

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија 

23. јул 2020. године 
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

1. Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја 

 

У поступку ревизије је извршен увид у документацију која се односи на расходе и издатке 

у вези са обављеним пословима на основу Закона о потврђивању Споразума о зајму (Програм 

модернизације и оптимизације јавне управе) између Републике Србије и Међународне банке 

за обнову и развој7, а који су садржани у укупним расходима и издацима Министарства 

државне управе и локалне самоуправе и за које нису утврђене грешке у исказивању. 

 

 У Прилогу II Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства 

државне управе и локалне самоуправе за 2019. годину утврђени су следећи налази:  

 

ПРИОРИТЕТ 18 (висок) 
 

1. Набављене лиценце за кориснике електронске писарнице нису евидентиране у 

пословним књигама на групи конта 016000 - Нематеријална имовина у периоду настанка 

пословне промене (Записник о квантитативном пријему лиценци сачињен 11.10.2019. године), 

већ на основу стања утврђеног по попису (Напомене 3.1.1.18. – Налаз број 2); 

 

ПРИОРИТЕТ 29 (средњи) 
 

2. Издаци у износу од 48.317 хиљада динара по основу набавке софтвера (апликативни 

софтвер огласне табле у циљу информисања запослених у јавној управи о активностима у 

оквиру реформе јавне управе и апликативни софтвер са модулима за подршку управном 

одлучивању, организовање и спровођење државног стручног испита и посебног стручног 

испита за матичара и вођење евиденција о положеним испитима), евидентирани су на 

економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, уместо на економској класификацији 

515000 – Нематеријална имовина (Напомене 3.1.1.9. – Налаз број 1); 
 

3. Помоћна књига основних средстава у делу који се односи на нематеријалну имовину, не 

садржи податке о апликацији ,,Посебног бирачког списка националних мањина и Регистра 

националних савета“, при чему је у 2019. години на наведеној апликацији извршено 

унапређење (надоградња) у износу од 2.996 хиљада динара, и по том основу добављач је 

доставио задњу верзију изворног кода (Напомене 3.3.1.3. – Налаз број 3); 
 

 4. Вредност нематеријалне имовине у Билансу стања потцењена је за износ од 48.317 

хиљада динара, из разлога што су за набавке апликативних софтвера средства планирана и 

извршавана са групе конта 423000 – Услуге по уговору, чиме није увећана вредност имовине 

на синтетичком конту 016100 – Нематеријална имовина, (Напомене 3.3.1.3. – Налаз број 4); 
 

5. У Билансу стања Министарства државне управе и локалне самоуправе на дан 

31.12.2019. године исказана је ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 108.219 

хиљада динара, коју чини вредност меница и банкарских гаранција издатих на име испуњења 

уговорних обавеза од стране добављача, при чему је према описима који су дати у 

евиденцији, средствима финансијског обезбеђења у износу од 70.605 хиљада динара, на дан 

биланса истекао рок важења на који су издате. У Билансу стања Буџетског фонда за 

националне мањине на дан 31.12.2019. године није исказана вредност ванбилансне активе и 

 
7 „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 10/16.  
8 ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или 

неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује. 
9 ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од 

губитка итд. али у сваком случају захтевају већу пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања наредног сета 

финансијских извештаја. 

file:///C:/rsretenovic/Downloads/I%20Nova%20forma%20revizorskog%20izvestaja%20(3).docx%23_Toc391993101
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

пасиве, док је према подацима из евиденција и Извештаја централне пописне комисије 

вредност примљених меница и банкарских гаранција на дан 31.12.2019. године, износила 

50.964 хиљаде динара (Напомене 3.3.1.6. – Налаз број 5); 
 

ПРИОРИТЕТ 310 (низак) 

У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета. 
 

2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја 

  

Приоритет датих препорука је одређен према следећем: 

 

ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 
 

1. Препоручујемо одговорним лицима Министарства државне управе и локалне 

самоуправе да набављену нематеријалну имовину евидентирају у пословним књигама и на 

контима класе 000000 – Нефинансијска имовина у прописаном року (Напомене 3.1.1.18. – 

Препорука број 2); 

 

ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 
 

2. Препоручујемо одговорним лицима Министарства да расходе и издатке евидентирају у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем (Напомене 3.1.1.9. – Препоруке број 1); 

3. Препоручујемо одговорним лицима Министарства да у пословним књигама вреднују, 

класификују и евидентирају нематеријалну имовину у складу са Уредбом о буџетском 

рачуноводству (Напомене 3.3.1.3. – Препорука број 3); 

4. Препоручујемо одговорним лицима Министарства државне управе и локалне 

самоуправе да у пословним књигама евидентирају нематеријалну имовину у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

(Напомене 3.3.1.3. – Препорука број 4); 

5. Препоручујемо одговорним лицима да на позицијама ванбилансне активе и пасиве на 

дан биланса, искажу вредност примљених средстава финансијског обезбеђења за испуњење 

уговорних обавеза (меница и банкарских гаранција) којима није истекао рок важења и да иста 

евидентирају у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем (Напомене 3.3.1.6. – Препоруке број 6); 
 

ПРИОРИТЕТ 3 (низак) 
 

У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.  

 

 3. Мере предузете у поступку ревизије  
 

 Одлуком број 417-02-1/2020-03 од 30. марта 2020. године усвојена је корекција Биланса 

стања (образац 1) на дан 31.12.2019. године у делу који се односи на почетно стање 

ванбилансне активе и пасиве у односу на Биланс стања за 2018. годину. У почетном стању 

Обрасца 1 – Биланс стања на дан 31.12. 2019. године средства у износу од 660 хиљада динара 

(стање на девизним рачунима претходне године) уместо ванбилансне активе и пасиве 

исказана су на групи конта 121000 - новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности.  

 

 
10 ПРИОРИТЕТ 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета 

финансијских извештаја. 

file:///C:/jljubic/Documents/rsretenovic/Downloads/I%20Nova%20forma%20revizorskog%20izvestaja%20(3).docx%23_Toc391993102
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

4. Захтев за достављање одазивног извештаја 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, на основу члана 40. став 1. Закона 

о Државној ревизорској институцији, дужно да поднесе Државној ревизорској институцији 

писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 

дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.  

Одазивни извештај мора да садржи: 

1) навођење ревизије, на коју се он односи; 

2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом; 

3) приказивање мера исправљања. 

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности 

у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у 

свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни 

извештај одговарајуће доказе. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе je у обавези да у одазивном 

извештају искаже мере исправљања по основу откривених неправилности односно свих 

налаза датих у Извештају о ревизији финансијских извештаја, као и да поступи по датим 

препорукама. 

На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији, одазивни 

извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица 

субјекта ревизије. 

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. 

провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, 

подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности 

одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у 

одазивном извештају задовољавајуће. 

Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако 

субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у 

прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије 

поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. 

Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на 

задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се 

ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи 

облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска 

институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о 

Државној ревизорској институцији. 
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1. Основни подаци о субјекту ревизије 

 

Субјект ревизије је Министарство државне управе и локалне самоуправе, улица 

Бирчанинова број 6, матични број 17855255 и порески идентификациони број 108512042 

Одговорно лице Министарства државне управе и локалне самоуправе је министар. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе са органима Управе у саставу (у 

даљем тексту: Министарство) образовано је Законом о министарствима.  

 

1.1. Делокруг субјекта ревизије 
 

Делокруг субјекта ревизије утврђен је чланом 10. Закона о министарствима. 

Министарство обавља послове државне управе који се односе на:  

− систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, 

јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни 

поступак; развој електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у 

области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе и плате у државним 

органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и јавним службама; државни стручни 

испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима; 

матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и друго организовање, изузев 

синдикалног организовања; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; 

јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.; 

− припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење регистра националних 

савета националних мањина; избор националних савета националних мањина; вођење 

посебног бирачког списка националне мањине, као и друге послове одређене законом; 

− систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку 

јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу 

капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; 

радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; 

територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове одређене законом; 

− стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства 

који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других 

облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. 

 

1.2. Организација субјекта ревизије 
 

Организација Министарства уређена је Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе. За 

обављање послова из делокруга Министарства Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места број: 110-00-318/2019-02 од 23. септембра 2019. године, 

образоване су основне унутрашње јединице, и то: 

 Сектор за управљање људским ресурсима; 

 Сектор за стручно усавршавање;  

 Сектор за систем локалне самоуправе; 

 Сектор за људска и мањинска права и слободе; 

 Сектор за матичне књиге и регистре и 

 Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу. 

У Министарству су као посебне унутрашње јединице образовани Секретаријат 

Министарства и Кабинет министра. Изван основних и посебних унутрашњих јединица 

образоване су уже унутрашње јединице, Група за интерну ревизију, Одељење за стратешко 



 

 

 17 

 

 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја  

Министарства државне управе и локалне самоуправе Београд за 2019. годину 

планирање јавне управе и Одељење за уређење и координацију система јавне управе. Орган 

управе у саставу Министарства је Управни инспекторат. 

У Министарству су посебно организовани Буџетски фонд за националне мањине и 

Буџетски фонд за програм локалне самоуправе.  

 

1.3. Одговорна лица субјекта ревизије 
 

Министарством руководи министар, који представља Министарство, доноси прописе и 

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

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

Министар је одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства и стање у свим 

областима из делокруга министарства. 
Министарство може да има једног или више државних секретара који за свој рад 

одговарају министру и Влади и помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди. 

Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, као ни за гласање на 

седницама Владе. Када министарство има више државних секретара, министар писмено 

овлашћује једног да га замењује док је одсутан или спречен. 

Министарство има помоћнике министра који за свој рад одговарају министру, а руководи 

заокруженом облашћу рада министарства за коју се образује сектор. Помоћник министра 

поставља се на период од пет година на предлог министра, према закону којим се уређује 

положај државних службеника. 

Секретар министарства помаже министру у управљању кадровским, финансијским, 

информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица 

министарства и сарађује са другим органима. На предлог министра, Влада поставља 

секретара министарства на период од пет година, а према закону којим се уређује положај 

државних службеника. 

Министар може именовати највише три посебна саветника који по налогу министра 

припрема предлоге, сачињава мишљења и врши друге послове за министра.  

 

2. Интерна финансијска контрола 
 

Законом о буџетском систему је дефинисано да интерна финансијска контрола у јавном 

сектору обухвата: 

1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава; 

2) интерну ревизију код корисника јавних средстава и 

3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије 

коју обавља Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију. 
 

2.1. Финансијско управљање и контрола 
 

Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору прописани су 

заједнички критеријуми и стандарди за успостављање, функционисање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава. Наведеним Правилником 

дефинисано је да систем финансијског управљања и контроле обухвата следеће елементе: 

контролно окружење; упављање ризицима; контролне активности; информисање и комуникације и 

праћење и процену система. 

Финансијско управљање и контрола је систем политика, процедура и активности који 

успоставља, одржава и ажурира руководство са циљем да се планиране активности и заштита 
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имовине остваре на правилан, економичан и ефикасан начин и да се обезбеди поузданост 

финансијског извештавања. Министарство је 16.1.2019. године донело Акциони план за 

успостављање система ФУК за период од 2019. до 2021. године.  

Директивом о систему финансијског управљања и контроле у Министарству државне 

управе и локалне самоуправе број: 021-02-524/2019-35 од 28.6.2019. године одређен је начин 

рада и поступања запослених у вези са даљом имплементацијом и развојем система 

финансијског управљања и контроле. Директивом о парафирању аката од 23.4.2019. године 

одређено је да се акта која настану у вези са радом из надлежности Министарства обрађују у 

апликацији електронске писарнице у складу са техничким могућностима, и истом су одређена 

лица која парафирају акта са аспекта законитости, целисходности и економске оправданости.  
 

а) Контролно окружење 
 

 Контролно окружење обухвата лични и професионални интегритет и етичке вредности 

руководства и свих запослених код корисника јавних средстава; руковођење и начин 

управљања; одређивање мисија и циљева; организациону структуру, успостављање поделе 

одговорности и овлашћења, хијерархију и јасна правила, обавезе и права и нивое 

извештавања; политике и праксу управљања људским ресурсима и компетентност 

запослених. Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места уређено је 

руковођење, начин управљања, организациона структура и успостављена је подела 

одговорности и овлашћења.  

Кодекс понашања државних службеника има за циљ да ближе утврди стандарде 

интегритета и правила понашања државних службеника из органа државне управе, служби 

Владе и стручних служби управних округа, и државни службеник је дужан да га се 

придржава. Одговорност руководства је да обезбеди стручан кадар који поседује вештине, 

знање и способност за обављање одређених задатака.  
 

б) Управљање ризицима 
 

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним 

догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева корисника 

јавних средстава, са задатком да пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени. 

Министарство је у писаном облику дефинисало пословне циљеве који су конкретни, 

мерљиви, оствариви, реални и временски ограничени. Запослени су се упознали са циљевима 

министарства кроз акциони план министарства и на редовним састанцима. Остваривање 

циљева се редовно прати кроз извештавање. Министарство је израдило Стратегију управљања 

ризицима у Министарству државне управе и локалне самоуправе. Одлуком број: 021-02-

00430/2018-03 од 29. марта 2018. године усвојен је Регистар ризика којим су обухваћени сви 

ризици са којима се Министарство суочава. 
 

в) Контролне активности 
 

 Контрола обухвата писане политике и процедуре успостављене на начин да пруже 

разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво. 

Контролне активности се нарочито односе на успостављање процедура за ауторизацију и 

одобравање; поделу дужности и овлашћења; систем дуплог потписа; правила за приступ 

средствима и информацијама; претходну проверу законитости; процедуре потпуног, тачног и 

благовременог евидентирања трансакција; надзор над процедурама; процедуре управљања 

људским ресурсима; документовање трансакција и пословних догађаја.  

 Министарство је припремило детаљне описе пословних процеса, ток документације, 

кораке у доношењу одлука, као и рокове за завршетак посла и успоставило контролне 
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механизме. Прописане су детаљне процедуре рада које су доступне свим запосленима. Донета 

су оперативна упутства за рад у писаном облику која садрже описе интерних контрола.  

 Ради ефикасног управљања буџетским средствима, Министар надлежан за послове 

државне управе и локалне самоуправе донео је Директиву за извршење буџета Министарства 

број 401-00-00028/2017-03 од 21. априла 2017. године и број 401-00-175/2017-03 од 7. јула 

2017. године, којом је уредио процесе и поступке за извршење буџета Министарства и 

прописао интерне обрасце који се у поступку извршења буџета користе. Организација и 

спровођење пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем уређен је Директивом број 401-00-00173/2017-03 од 29.9.2017. године.  
 

г) Информисање и комуникација 
 

Информисање и комуникација обухватају идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, 

у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих и истинитих информација које 

омогућавају запосленима да преузму одговорности; ефективно комуницирање, хоризонтално 

и вертикално, на свим хијерархијским нивоима корисника јавних средстава; изградњу 

одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне и 

прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијксим 

управљањем и контролом; коришћење документације и система тока документација; 

документовање свих пословних процеса и трансакција; успостављање ефективног, 

благовременог и поузданог система извештавања.  

Министарство је Директивом о безбедности информационо-комуникационог система број: 

021-02-00716/2017-03 од 22. јануара 2018. године утврдило мере заштите, принципе, начин и 

процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности система, као и 

овлашћењима и одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима информационо – 

комуникационог система.  

Министарство врши информисање јавности путем интернет странице www.mduls.gov.rs. 

На сајту Mинистарства доступни су подаци о прописима, активностима, регистрима и базама 

података, пројектима и програмима, стручним испитима. 
 

Рачуноводствени систем 
 

Министарство је Директивом за буџетско рачуноводство и извештавање број: 401-

00172/2017-03 од 30. августа 2017. године уредило питања из домена функционисања 

рачуноводственог система. Наведеном Директивом уређена су питања која се тичу: 

организације рачуноводственог система, интерни рачуноводствени контролни поступци, лица 

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

другом догађају, усклађивање пословних књига, састављање и достављање финансијских 

извештаја, материјално пословање – набавка, задужење и раздужење опреме, кретање 

рачуноводствених исправа, као и рокови за њихово достављање. 

Пословне књиге воде се по систему двојног књиговодства, уз примену прописаног 

контног плана на шестом нивоу, за буџетски систем. Министарство помоћне књиге и 

евиденције воде у електронском облику путем специјализованог софтвера за буџетско 

рачуноводство предузећа „Бит Импекс“ д.о.о. Ажурирање рачуноводствених апликација врши 

се по захтеву корисника. Пословне књиге у Управи се воде у електронском облику – софтверу 

који обезбеђује очување података о свим прокњиженим трансакцијама и омогућава 

функционисања система интерних рачуноводствених контрола. Резервне копије података се 

чувају у Министарству и код добављача. Извршење расхода и издатака врши се електронски, 

путем информационог система извршења буџета – ИСИБ.  

 
 

http://www.mduls.gov.rs/
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д) Праћење (надзор) и процена система 
 

Праћење и процена система обухвата увођење система за надгледање финансијског 

управљања и контроле проценом адекватности и његовог функционисања. Праћење и 

процена система се обавља текућим увидом, самопроцењивањем и интерном ревизијом. 

Повељом интерне ревизије успостављена је структура извештавања која омогућава 

објективност и независност интерне ревизије. Министар прихвата и спроводи препоруке 

екстерних и интерних ревизора за унапређење система финансијског управљања и контрола. 

Извештаји интерне ревизије су доступни запосленима у областима на које се извештај односи. 

Постоје упутства и утврђене су процедуре за ажурирање упутства која прописују радње које 

треба предузети и лица која треба обавестити у случају недостатка контрола.  

 

2.2. Интерна ревизија  

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији образована је Група за интерну 

ревизију, која у организационом и функционалном смислу директно и искључиво одговара 

руководиоцу корисника јавних средстава.  

 Министарство је донело: Стратешки план интерне ревизије за период 2018-2020. годинe и 

Годишњи план интерне ревизије за 2019. годину. У 2019. години донета је Повеља интерне 

ревизије број: 401-00-55/2019-32 и Етички кодекс од 29. јануара 2019. године.  

У Годишњем извештају о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2019. 

годину наведено је да је Група за интерну ревизију обавила три ревизије за које су сачињени 

коначни ревизорски извештаји. На основу обављених ревизија дато је укупно 7 препорука, од 

којих је 6 препорука спроведено, а за једну препоруку није истекао рок за спровођење. У 

извештајном периоду спроведена је: (а) ,,Интерна ревизија система буџетског рачуноводства 

подсистем трошкови путовања у земљи и иностранству МДУЛС-а"; (б) ,,Интерна ревизија 

система буџетског рачуноводства подсистема солидарна помоћ у МДУЛС“ и (в) ,,Интерна 

ревизија система припремање и достављање телу за уговорање документације неопходне за 

поступак спровођења јавних набавки у ИПА јединици у сектору за Европске интеграције и 

међународну сарадњу“. 

 

3. Финансијски извештаји 
 

На основу члана 50. став 4. Закона о буџетском систему и члана 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 2019. годину, донет је Финансијски план Министарства државне управе 

и локалне самоуправе за 2019. годину, број: 400-02-00001/2019-03 од 3. јануара 2019. године. 

У буџетској 2019. години усвојене су четири измене и допуне финансијског плана. 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, у оквиру раздела 20 - Министарство 

државне управе и локалне самоуправе, првобитно су опредељена средства у укупном износу 

од 1.973.486 хиљада динара. Изменом и допуном Финансијског плана за 2019. годину од 30. 

децембра 2019. године, Министарству (раздео 20) су опредељена средства у износу од 

2.140.502 хиљаде динара.  
 

Табела број: 1_План и извршење расхода и издатака    у динарима 
 

Раздео/глава/ извор финансирања /Програм/Пројекат/економска класификација/ План Извршење 
% 

извршења 

20.0 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    

01 – Приходи из буџета 1.508.419.0000,00 1.367.445.777,74 91% 

0607-Систем јавне управе 663.668.000,00 559.612.301,27 84% 

0001-Управна инспекција 53.528.000,00 43.898.881,97 82% 

411000-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 26.948.000,00 25.720.451,47 95% 

412000-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 4.622.000,00 4.411.057,31 95% 
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413000-НАКНАДЕ У НАТУРИ 100.000,00 64.000,00 64% 

414000-СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 400.000,00 58.191,11 15% 

415000-НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 800.000,00 213.539,25 27% 

416000-НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 536.000,00 414.477,37 77% 

421000-СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.210.000,00 677.231,35 56% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 850.000,00 450.786,72 53% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.482.000,00 1.074.755,85 43% 

425000-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.060.000,00 1.042.139,84 34% 

426000-МАТЕРИЈАЛ 2.280.000,00 1.606.447,70 70% 

482000-ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 400.000,00 107.330,00 27% 

512000-МАШИНЕ И ОПРЕМА 9.840.000,00 8.058.474,00 82% 

0006-Уређење и надзор система јавне управе 73.440.000,00 68.983.430,53 94% 

411000-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 19.505.000,00 17.884.760,10 92% 

412000-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3.345.000,00 3.067.236,32 92% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 154.000,00 106.517,68 69% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.436.000,00 2.924.916,43 54% 

463000-ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 45.000.000,00 45.000.000,00 100% 

0007-Систем матичних књига 51.461.000,00 46.910.776,53 91% 

411000-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 12.487.000,00 10.908.891,10 87% 

412000-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.142.000,00 1.870.874,80 87% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 720.000,00 458.016,58 64% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 36.112.000,00 33.672.994,05 93% 

0009-Администрација и управљање 180.011.000,00 146.176.203,59 81% 

411000-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 39.904.000,00 39.178.765,53 98% 

412000-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 6.992.000,00 6.752.870,52 97% 

413000-НАКНАДЕ У НАТУРИ 500.000,00 304.000,00 61% 

414000-СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 900.000,00 308.842,99 34% 

415000-НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 10.328.000,00 8.590.128,49 83% 

416000-НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 418.000,00 314.999,66 75% 

421000-СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.593.006,00 3.972.348,52 60% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.463.000,00 2.330.073,18 52% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 62.259.666,00 45.752.961,77 73% 

424000-СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.810.000,00 10.624.240,00 98% 

425000-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.440.000,00 4.331.679,52 67% 

426000-МАТЕРИЈАЛ 14.210.000,00 10.568.496,29 74% 

482000-ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 200.000,00 30.560,00 15% 

483000-НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 2.942.328,00 2.901.244,81 99% 

485000-НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.000,00 84,00 8% 

512000-МАШИНЕ И ОПРЕМА 11.250.000,00 8.419.408,31 75% 

515000-НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.800.000,00 1.795.500,00 100% 

0010-Подршка раду ЈП Службени гласник 252.000.000,00 216.392.219,00 86% 

451000-СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 252.000.000,00 216.392.219,00 86% 

0011-Стручно усавршавање и стручни испити 53.228.000,00 37.250.789,65 70% 

411000-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 9.477.000,00 9.108.655,69 96% 

412000-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.625.000,00 1.562.134,42 96% 

416000-НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 14.850.000,00 7.866.613,83 53% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.376.000,00 825,00 0% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 25.900.000,00 18.712.560,71 72% 

0608-Систем локалне самоуправе 452.364.000,00 439.887.947,76 97% 

0002-Уређење и надзор у области локалне самоуправе 103.296.000,00 97.283.404,41 94% 

411000-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 13.617.000,00 13.115.752,32 96% 

412000-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.335.000,00 2.249.351,53 96% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 502.000,00 0,00 0% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 36.782.000,00 36.548.550,56 99% 

463000-ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 50.060.000,00 45.369.750,00  91% 
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0003-Јачање капацитета локалне самоуправе 5.228.000,00 1.919.746,76 37% 

416000-НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.200.000,00 653.924,04 54% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 106.000,00 0,00 0% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.922.000,00 1.265.822,72 32% 

 0005-Подршка раду Заједничког консултативног одбора Комитета региона Европске 
уније и Републике Србије  2.295.000,00 1.155.366,88 50% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.570.000,00 1.143.666,88 73% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 725.000,00 11.700,00 2% 

4001-Партнерство за локални развој 53.000.000,00 52.999.999,73 100% 

462000-ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 53.000.000,00 52.999.999,73 100% 

4003-Програм за сузбијање ларви комараца на територији Републике 288.545.000,00 286.529.429,98 99% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 41.420.000,00 39.479.429,98 95% 

426000-МАТЕРИЈАЛ 247.125.000,00 247.050.000,00 100% 

0613-Реформа јавне управе 363.855.000,00 344.293.097,28 95% 

0002-Организационa и функционалнa реорганизација јавне управе 301.167.000,00 288.187.782,50 96% 

414000-СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 296.017.000,00 285.082.063,09 96% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.050.000,00 3.105.719,41 61% 

444000-ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 100.000,00 0,00 0%  

0003-Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама 25.570.000,00 22.156.351,64 87% 

411000-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 16.535.000,00 16.460.497,83 100% 

412000-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.836.000,00 2.822.975,37 100% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.279.000,00 318.141,45 25% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.920.000,00 2.554.736,99 52% 

0004-Подршка раду регионалне школе за јавну управу - РЕСПА 17.850.000,00 17.753.685,00 99% 

462000-ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 17.850.000,00 17.753.685,00 99% 

0005-Управљање реформом јавне управе 5.081.000,00 3.365.195,56 66% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 321.000,00 256.165,13 80% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.760.000,00 145.438,90 8% 

462000-ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.000.000,00 2.963.591,53 99% 

0006-Реформа инспекцијског надзора 13.509.000,00 12.830.082,58 95% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.000,00 0,00  0% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.505.000,00 12.830.082,58 95% 

7019-ИПА 2014 - Реформа јавне управе 678.000,00 0,00 0% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 156.000,00 0,00 0% 

485000-НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 522.000,00 0,00 0% 

1001-Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 28.532.000,00 23.652.431,43 83% 

0001-Унапређење права припадника националних мањина 25.168.000,00 22.689.705,12 90% 

411000-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 12.490.000,00 12.248.137,85 98% 

412000-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.143.000,00 2.100.555,75 98% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.873.000,00 513.168,83 27% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.662.000,00 7.827.842,69 90% 

0015-Слобода политичког и другог удруживања и бирачког права грађана 3.364.000,00 962.726,31 29% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 529.000,00 0,00 0% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.835.000,00 962.726,31 34% 

УКУПНО 01-Приход из буџета: 1.508.419.000,00 1.367.445.777,74 91% 

05-Донације од иностраних земаља 76.053.000,00 62.571.131,52 82% 

0607-Систем јавне управе 1.000,00 0,00 0% 

0009-Администрација и управљање 1.000,00 0,00 0% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000,00 0,00 0% 

 0608-Систем локалне самоуправе 76.052.000,00 62.571.131,52 82% 

 4002-Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе- 
реформа локалне самоуправе  76.052.000,00 62.571.131,52 82% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.268.000,00 4.831.845,92 92% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 57.759.000,00 44.714.596,28 77% 

463000-ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 12.638.000,00 12.637.953,90 100% 

515000-НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 387.000,00 386.735,42 100% 
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УКУПНО 05-Донације од иностраних земаља: 76.053.000,00 62.571.131,52 82% 

06-Донације од међународних организација 15.187.000,00 15.185.144,13 98% 

0607-Систем јавне управе 1.000,00 0,00 0% 

0009-Администрација и управљање 1.000,00 0,00 0% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.000,00 0,00 0% 

0613-Реформа јавне управе 15.186.000,00 15.185.144,13 100% 

0002-Организациона и функционалмна реорганизација јавне управе 15.186.000,00 15.185.144,13 100% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.362.000,00 1.361.962,43 100% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.824.000,00 13.823.181,70 100% 

УКУПНО 06-Донација од међународних организација: 15.187.000,00 15.185.144,13 100% 

07 - Трансфери од других нивоа власти 480.000,00 0,00 0,00 

0608-Систем локалне самоуправе 480.000,00 0,00 0% 

0003-Јачање капацитета локалне самоуправе 480.000,00 0,00 0% 

465000-ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  480.000,00 0,00 0% 

УКУПНО 07- Трансфери од других нивоа власти: 480.000,00 0,00 0,00 

15-Неутрошена средства донација из ранијих година 98.000,00 84.371,52 87% 

0607-Систем јавне управе 95.000,00 82.859,32 87% 

0009-Администрација и управљање 95.000,00 82.859,32 87% 

422000-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 95.000,00 82.859,32 87% 

608-Систем локалне самоуправе 1.000,00 0,00 0% 

0002-Уређење и надзор у области локалне самоуправе 1.000,00 0,00 0% 

465000-ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  1.000,00 0,00 0% 

0613-Реформа јавне управе 2.000,00 1.512,20 76% 

0002-Организациона и функционална реорганизација јавне управе 2.000,00 1.512,20 76% 

423000-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.000,00 1.512,20 76% 

УКУПНО 15-Неутрошена средства донација из ранијих година: 98.000,00 84.371,52 86% 

56-Финансијска помоћ ЕУ 20.900.000,00 0,00 0% 

0613-Реформа јавне управе 20.900.000,00 0,00 0% 

7019-ИПА 2014-Реформа јавне управе 20.900.000,00 0,00 0% 

424000-СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 20.900.000,00 0,00 0% 

УКУПНО 56-Финансијска помоћ ЕУ: 20.900.000,00 0,00 0% 

20.1 -БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ       

50044-БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ       

01-Приходи из буџета       

1001-Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 30.000.000,00 29.644.000,00 99% 

0002-Права националних мањина на самоуправу 30.000.000,00 29.644.000,00 99% 

424000-СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 6.000.000,00 5.794.000,00 97% 

481000-ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 24.000.000,00 23.850.000,00 99% 

УКУПНО 01-Приходи из буџета: 30.000.000,00 29.644.000,00 99% 

20.2 -БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ        

50050-БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ        

01-Приходи из буџета       

0608-Систем локалне самоуправе 489.365.000,00 488.396.669,05 100% 

0004-Подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе  489.365.000,00 488.396.669,05 100% 

463000-ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 489.365.000,00 488.396.669,05 100% 

УКУПНО 01-Приходи из буџета: 489.365.000,00 488.396.669,05 100% 

 

Законом о буџетском систему прописан је: поступак припреме, састављања и подношења 

годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава (члан 78.), садржај 

завршног рачуна и обрасци Завршног рачуна (члан 79.).  

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова уређена је садржина образаца за финансијске извештаје и 

прописано је да директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје 

финансијско пословање не обављају преко сопственог рачуна достављају годишње 
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финансијске извештаје на обрасцима Биланс стања - Образац 1 и Извештај о извршењу буџета 

- Образац 5.  

Министарство је, у складу са Правилником припремило Годишњи финансијски извештај за 

2019. годину на прописаним обрасцима и доставио Управи за трезор у прописаном року.  

 

3.1. Извештај о извршењу буџета 
 

Министарство је сачинило Извештај о извршењу буџета за период од 1.1.2019. до 

31.12.2019. године - Образац 5, по програмима (програмским активностима) и пројектима. 

Министарство је сачинило Извештај о извршењу буџета (финансијског плана) у периоду од 

1.1.2019. до 31.12.2019. године у коме је дат преглед планираних средстава и извршених 

расхода и издатака у складу са буџетском класификацијом. Министарство је сачинило 

извештаје о учинку програма МДУЛС-а, Буџетског фонада за националне мањине и 

Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за 2019. годину.  

 

3.1.1. Текући расходи и издаци  
 

У 2019. години у оквиру раздела Министарства државне управе и локалне самоуправе 

извршени су расходи и издаци у укупном износу од 1.963.327 хиљада динара, и то према 

изворима финансирања: (1) општи приходи и примања буџета (извор 01) у износу од 

1.885.486 хиљада динара, (2) донације од иностраних земаља (извор 05) у износу од 62.571 

хиљаду динара, (3) донације од међународних организација (извор 06) у износу од 15.185 

хиљада динара и (4) неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15) у износу од 

84 хиљаде динара.  

Република Србија и Међународна банка за обнову и развој закључиле су Споразум о зајму 

- Програм за резултате за модернизацију и оптимизацију јавне управе (у даљем тексту: 

Програм) број 8608-YF од 16. маја 2016. године. Програм представља подршку буџету 

Републике Србије од стране Светске банке у периоду 2016 – 2019. године и намењен је за 

спровођење унапред дефинисаних обавеза у укупној вредности од 75 милиона долара (69 

милиона евра). Програм подржава реализацију два од укупно пет циљева из Акционог плана 

за спровођење Стратегије реформе јавне управе, и то: 1) успостављање усклађеног јавно 

службеничког система заснованог на заслугама и побољшање управљања људским ресурсима 

и 2) Побољшање управљања јавним финансијама и јавним набавкама.  

Носилац поменутог програма је Министарство државне управе и локалне самоуправе, које 

је и главна институција задужена за свеукупну координацију свим актерима укљученим у 

имплементацију.  

Програмом је дефинисана обавеза Министарства да припрема периодичне извештаје који 

треба да садрже податке о напретку у реализацији Програма. У оквиру Програма израђени су 

индикатори везани за повлачење средстава зајма које су дефинисали сви актери обухваћени 

зајмом. Министарство државне управе и локалне самоуправе задужено је за следеће 

индикаторе: 

 1. Проценат радних места запослених у јавној управи разврстаних у платне разреде у 

складу са Законом о систему плата запослених у јавном сектору;  

 2. Проценат запослених у јавној управи распоређених у нове платне разреде према Закону 

о систему плата запослених у јавном сектору;  

 3. Укупан број запослених у јавној управи у оквирима или испод годишњег лимита 

дефинисаног Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и  
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 4. Проценат запослених у јавној управи који су вишак и који су примили отпремнину у 

складу с одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору, Закона о државним службеницима и Закона о раду.  

У напред исказаним, укупно извршеним расходима Министарства државне управе и 

локалне самоуправе садржани су и расходи који се односе на пружање подршке за 

реализацију Програма за резултате за модернизацију и оптимизацију јавне управе у складу са 

Споразумом о зајму.  

 

3.1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – конто 411000  
 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину на групи конта 411000 – Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) опредељена су средства у укупном износу од 150.120 

хиљада динара, док су укупно извршени расходи у износу од 144.626 хиљада динара и односе 

се на исплаћене плате за период децембар 2018. године – новембар 2019. године и то: 
Табела бр. 2: Преглед евидентираних расхода за плате, дадатке и накнаде запослених (зараде)      у 000 динара  

Р.бр. Конто Назив Износ 

1 411111 Плате по основу цене рада 113.930 

2 411112 Додатак за рад дужи од пуног радног времена 338 

3 411113 Додатак за рад на дан државног и верског празника 2 

4 411115 Додатак за време проведено на раду (минули рад) 7.178 

5 411117 Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести 2.017 

6 411118 
Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег 

одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 20.398 

7 411119 Остали додаци и накнаде запосленима 763 

 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  – Група конта 411000 144.626 
 

У складу са одобреним средствима исплаћиване су плате за државне службенике, 

намештенике, лица на положају, државне секретаре запослене на одређено и нераспоређена 

лица. Одлуком о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2017. годину утврђено је да је максималан број запослених 

лица у Министарству државне управе и локалне самоуправе 127, а Управног инспектората 32 

запослена лица. 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места број 110-00-318/2019-

02 од 23. септембра 2019. године садржи: 123 систематизованa раднa места, са четири 

функционера, седам државних службеника на положају, 115 државних службеника и пет 

намештеника, док је у Кабинету министра систематизовано седам радних места са осам 

извршилаца. Укупан број систематизованих радних места у Управном инспекторату је 16, са 

32 државних службеника. 

Чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. 

годину (“Службени гласник РС“, бр. 72/19) утврђена је основица за обрачун плата државних 

службеника и намештеника као и државних службеника на положају а у нето износу од 

20.750,35 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, 

почев од плате за новембар 2019. године. Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 121-

10652/2019 од 24. октобра 2019. године утврђена је основица за обрачун плате, почев од плате 

за новембар 2019. године, за државне секретаре у нето износу од 3.276,63 динара са 

припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање, док је до новембра 

2019. године износила 3.033,92 динара нето са припадајућим порезима и доприносима за 

обавезно социјално осигурање. 

 Увидом у коначан обрачун плата за децембар 2019. године Министарство за државну 

управу и локалну самоуправу је на дан 31.12.2019. године имало 130 лица у радном односу. 
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3.1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца – конто 412000 
 

На групи конта социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у 

укупном износу од 25.747 хиљада динара, док су по том основу извршени расходи у износу 

од 24.837 хиљада динара који се односе на исплаћене социјалне доприносе на терет 

послодавца за период децембар 2018. године – новембар 2019. године и то: 
 

Табела бр. 3: Преглед евидентираних расхода за социјалне доприносе на терет послодавца      у 000 динара  

Р.бр. Конто Назив Износ 

1 412111   Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 17.379 

2 412211  Допринос за здравствено осигурање 7.458 

 Социјални доприноси на терет послодавца – Група конта 412000 24.837 

 

3.1.1.3. Накнаде у натури, конто 413000 

 На групи конта 413000 – Накнаде у натури планирана су средства у укупном износу од 

600 хиљада динара, и по том основу извршени су расходи у износу од 368 хиљада динара на 

име новогодишњих поклона за децу запослених.  

 

3.1.1.4. Социјална давања запосленима, конто 414000 

На групи конта социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 

192.908 хиљада динара док су изменама финансијског плана одобрена средства за те намене у 

износу од 297.317 хиљада динара. Укупно извршени расходи исказани су у износу од 285.449 

хиљада динара, и то:  
 

Табела бр. 4: Преглед евидентираних расхода за социјална давања запосленима           у 000 динара 

Р.бр. Конто Назив Износ 

1 414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 262.308 

2 414312 Отпремнина у случају отпуштања с посла 22.774 

3 414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 60 

4 414411  Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 112 

5 414419 Остале помоћи запосленим радницима 195 

 Социјална давања запосленима – Група конта 414000 285.449 

 

Отпремнина приликом одласка у пензију – конто 414311. На овој економској класификацији 

евидентирани су расходи у износу од 262.308 хиљада динара и односе се на исплаћене 

отпремнине за укупно 1.091 лице запослено код корисника буџетских средстава Републике 

Србије (министарства, судови, тужилаштва, агенције, канцеларије итд.). 

Отпремнина у случају отпуштања с посла – конто 414312. На овој економској класификацији 

евидентирани су расходи у износу од 22.774 хиљаде динара и односи се на исплаћене 

отпремнине у случају отпуштања с посла зa 53 лица и то: 

 у основним школама: "Доситеј Обрадовић" из Вранова једно лице; "Јелица Миловановић" 

из Сопота једно лице; "Карађорђе" из Велике Плане једно лице; "Краљица Марија" из 

Београда једно лице; "Никола Ћурковић" из Фекетића једно лице; "Стари Град" из Ужица 

једно лице; "Вук Караџић" из Сурдулице једно лице; "Живојин Перић" из Стубина једно лице; 

"Алекса Шантић" из Степановићева једно лице; "Братство јединство" из Куцуре једно лице; 

"Бреково" из Брекова једно лице; "Иса Бајић" из Куле једно лице; "Љубица Радосављевић 

Нада" једно лице; "Мирослав Антић" Палић два лица; "Моша Пијаде" из Бачког Брега једно 

лице; "Никола Тесла" из Новог Сада једно лице; "Рада Шубакић" из Груже једно лице; 

"Стефан Немања" из Београда једно лице; "Стеван Чоловић" из Ариља једно лице; "Бранко 

Радичевић" из Александрова једно лице; "Милош Црњански" једно лице; "Петефи Бригада" 

Кула једно лице; "Сава Вељковић Добрица" једно лице; "Станислав Сремчевић" из Крагујевца 

једно лице;  
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 у средњим школама: Архитектонска техничка школа из Београда једно лице, Десета 

гимназија "Михајло Пупин" и Трговачка школа из Београда једно лице, Економска школа 

"Ваљево" из Ваљева једно лице, Електротехничка школа "Никола Тесла" из Ниша једно лице, 

Хемијско-прехрамбено технолошка школа из Београда два лица, Прехрамбено хемијска 

школа једно лице, Прва економска школа Београд једно лице, Средња стручна школа "4.јули" 

из Врбаса једно лице, Средња занатска школа из Београда једно лице, Школа за дизајн 

текстила из Београд једно лице, Техничка школа из Бајине Баште два лица, Техничка школа 

из Бора једно лице, Техничко-пољоприведна школа из Сјенице једно лице, Техничка школа из 

Параћина једно лице, Ваздухопловна академија из Београда једно лице, Зуботехничка школа 

из Београда једно лице;  

 Институту за нуклеарне науке Винча из Београда девет лица и  

 Западнобачки управни округ Сомбор једно лице. 
 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице – конто 414411. На овој 

економској класификацији евидентирани су расходи у износу од 112 хиљада динара и односи 

се на помоћи запосленим лицима за медицинско лечење. Запосленима је исплаћена помоћ у 

интервалу од 14 до 46 хиљада динара (укупно три лица). 

Остале помоћи запосленим радницима – конто 414419. На овој економској класификацији 

евидентирани су расходи у износу од 195 хиљада динара. На наведене солидарне помоћи су 

плаћени порези на износе веће од неопорезивог. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности.  

 

3.1.1.5. Накнаде трошкова за запослене, конто 415000  

На групи конта 415000 – Накнаде трошкова за запослене опредељена су средства у 

укупном износу од 11.128 хиљада динара, и по том основу извршени су расходи у износу од 

8.804 хиљаде динара и то:  
 

Табела бр. 5: Преглед евидентираних накнада трошкова за запослене     у 000 динара  

Р.бр. Конто Назив Износ 

1 415111 Накнаде трошкова за одвојен живот од породице 2.838 

2 415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 3.354 

3 415113 Накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица 2.612 

 Накнаде трошкова за запослене  – Група конта 415000 8.804 

 

Накнаде трошкова за одвојен живот од породице – конто 415111. На овој економској 

класификацији евидентирани су расходи у износу од 2.838 хиљада динара и односи се на 

исплату накнада за одвојен живот од породице за четири постављена лица која живе одвојено 

од породице. 

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – конто 415112. На овој економској 

класификацији евидентирани су расходи у износу од 3.354 хиљада динара и односи се на 

трошкове превоза на посао и са посла у висини месечне карте у јавном превозу. 

Накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица– конто 415113. На 

овој економској класификацији евидентирани су расходи у износу од 2.612 хиљада динара и 

односи се на трошкове смештаја три постављена лица (државни секретари), а у складу са 

закљученим уговорима о закупу стана. Висина одобрене накнаде је у интервалу од 355 до 380 

евра по средњем курсу НБС. На наведене накнаде је извршен обрачун и исплата пореза и 

доприноса. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности.  
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3.1.1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи, конто 416000 

На групи конта 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су 

средства у укупном износу од 17.004 хиљаде динара, и по том основу извршени су расходи у 

износу од 9.250 хиљада динара, и то: (1) 729 хиљада динара за јубиларне награде запосленима 

и (2) 8.521 хиљада динара за накнаде члановима комисија. 

На субаналитичком конту 416111 - Јубиларне награде евидентирани су расходи у износу од 

729 хиљада динара који се односе на јубиларне награде исплаћене запосленим лицима у 

Министарству државне управе и локалне самоуправе. 
 

Табела број 6: Преглед исплаћених јубиларних награда у 2019. години          у динарима 

Ред.бр Опис Број лица Износ 

1 Јубиларна награда за 10 година у радном односу 4 224.068,00 

2 Јубиларна награда за 20 година у радном односу 4 290.987,77 

3 Јубиларна награда за 30 година у радном односу 1 88.749,50 

4 Јубиларна награда за 35 година у радном односу 1 125.671,76 

 Укупно: 10 729.477,03 
 

Накнаде члановима комисија – конто 416132. На овој економској класификацији 

евидентирани су расходи у износу од 8.521 хиљада динара и односи се на исплаћене накнаде 

члановима комисија за полагање испита за инспекторе, за полагање државног стручног 

испита за кандидате са средњом стручном спремом и за полагање државног стручног испита 

за кандидате са високим образовањем, као и за рад Председника Савета за стручно 

усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе. 

 

3.1.1.7. Стални трошкови, конто 421000 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, на групи конта 421000 – Стални 

трошкови одобрена су средства у укупном износу од 8.790 хиљада динара, док су изменама 

финансијског плана средства за те намене умањена за износ од 987 хиљада динара, односно 

опредељена су у износу од 7.803 хиљаде динара. На име сталних трошкова извршени су 

расходи у износу од 4.649 хиљада динара.  
 

Табела бр.7: Преглед извршених расхода за сталне трошкове              у 000 динара 

Р.бр Конто Назив Износ 

1 421121 Трошкови банкарских услуга 15 

2 421225 Централно грејање 57 

3 421411 Телефон, телекс и телефакс 1.500 

4 421414 Услуге мобилног телефона 1.313 

5 421419 Остале услуге комуникације 14 

6 421512 Осигурање возила 638 

7 421513 Осигурање опреме 45 

8 421521 Осигурање запослених у случају несреће на раду 209 

9 421522 Здравствено осигурање запослених 306 

10 421619 Закуп осталог простора 8 

11 421621 Закуп опреме за саобраћај 335 

12 421911 Радио телевизијска преплата 81 

13 421919 Остали непоменути трошкови 127  
Стални трошкови – Група 421000 4.649 

 

(а) На субаналитичком конту 421411-Телефон, телекс и телефакс евидентирани су расходи у 

износу од 1.500 хиљада динара по основу услуга фиксне телефоније. Министарство државне 

управе и локалне самоуправе дана 23.5.2014. године изјаснило се да је сагласно да од 

Министарства правде преузиме телефонске линије за фиксне претплатничке бројеве.  

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Републички секретаријат за јавне 

политике су закључили Споразум о регулисању међусобних права и обавеза број 021-02-
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197/2014-02 од 24.9.2014. године. Предмет споразума је преузимање основних средстава, 

фиксних телефонских бројева и обавеза насталих по основу рачуна за извршене услуге 

фиксне и мобилне телефоније од Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе 

које је престало са радом.  

По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности са добављачем „Телеком Србија“ а.д. 

Београд, закључен је Уговор о пружању услуга фиксне телефоније – Коче Поповића 3 и 

Дечанска 8, број 404-02-11/2019-02/7 од 28.1.2019. године, укупне уговорене вредности од 875 

хиљада динара без пореза на додату вредност, односно 1.050 хиљада динара са порезом на 

додату вредност. Узорковани су два рачуна и то:(1) рачун број 28-209-011-4175822 за фебруар 

2019. године у износу од 101 хиљаду динара и (2) рачун број 91-211-011-1210219 за април 

2019. године, по којима су обавезе према добављачу измирене. 

(б) На субаналитичком конту 421414 - Услуге мобилног телефона евидентирани су расходи у 

износу од 1.298 хиљада динара. На основу додељеног оквирног споразума предузећу за 

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд за услуге мобилне телефоније од стране 

Управе за заједничке послове републичких органа, Министарство државне управе и локалне 

самоуправе је закључило Уговор број 404-02-136/2018-02 од 21.9.2018. године, на период од 

годину дана, уговорене цене услуге од 2.000 хиљада динара без пореза на додату вредност. 

Узоркован је рачун за јануар 2019. године број 74-208-063-15-15106 на износ од 112 хиљада 

динара, по коме су обавезе према добављачу и измирене.  

(в) На субаналитичком конту 421521- Осигурање запослених у случају несреће на раду 

евидентирани су расходи у износу од 209 хиљада динара. Оквирни споразум о пружању 

услуга осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова 

за лечење и дневне накнаде за Партију 1, закључен је 19.4.2018. године између Управе за 

заједничке послове републичких органа и „Generali osiguranja Srbija“а.д.о. Београд. На основу 

услова из оквирног споразума Министарство је закључило Уговор број 404-02-73/2019–02 од 

18.4.2019. године којим је уговорена укупна премија за све запослене на једногодишњем 

нивоу у износу од 209 хиљада динара без урачунатог пореза. По испостављеном рачуну број 

N-1947/2019 од 8.5.2019. године према осигуравачу су измирене обавезе.  

(г) На субаналитичком конту 421522 - Здравствено осигурање запослених евидентирани су 

расходи у износу од 306 хиљада динара. Оквирни споразум о пружању услуга осигурања 

запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести - Партија 2, закључен је 

19.4.2018. године између Управе за заједничке послове републичких органа и „Generali 

osiguranja Srbija“ а.д.о. Београд. На основу услова из оквирног споразума, Министарство је 

закључило Уговор број 404-02-90/2019-02, од 21.5.2019. године, којим је уговорена укупна 

премија за све запослене на једногодишњем нивоу у износу од 284 хиљаде динара без 

урачунатог пореза. Испостављена је фактура број D-1052/2019 од 30.5.2019. године на износ 

од 284 хиљаде динара. Обавезе према осигуравачу су плаћене у целости. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности.  

 

3.1.1.8. Трошкови путовања, конто 422000 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину на групи конта 422000 – Трошкови 

путовања опредељена су средства у укупном износу од 24.643 хиљадe динара, док су 

изменама финансијског плана одобрена средства у износу од 20.629 хиљада динара. Расходи 

по том основу извршени су у износу од 11.854 хиљаде динара и то:  
 

Табела бр. 8: Преглед евидентираних расхода на име трошкова  путовања             у 000 динара 

Р.бр. Конто Назив Износ 

1 422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 49 

2 422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.) 110 

3 422131 Трошкови смештаја на службеном путу 1.874 
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4 422194 Накнада за употребу сопственог возила 134 

5 422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи 210 

6 422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство 694 

7 422221 Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) 2.886 

8 422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 5.839 

9 422299 Остали трошкови за пословна путовања у иностранство 49 

10 422392 Такси превоз 9 

 Трошкови путовања – Група конта 422000 11.854 
 

(а) На субаналитичком конту 422121 - Трошкови превоза на службеном путу у земљи 

(авион, аутобус, воз, и сл.) евидентирани су расходи у износу 110 хиљадa динара. 

На основу Споразума о донацији из повереничког фонда Европске комисије за пројекат 

„Оптимизација и реструктурирање јавне управе“ између Републике Србије и Светске банке 

број ТФОА2475, број 2015/371-218-31 од 16. августа 2016. године извршене су услуге превоза 

на релацији Београд – Аранђеловац – Београд за учеснике тродневне радионице „Управљање 

променама у реструктурирању и оптимизацији јавне управе у Републици Србији 2019-2020“ у 

периоду од 13. до 15. марта 2019. године. На основу фактуре „Terra travel“ доо Београд на име 

превоза у земљи извршено је плаћање у износу од 59 хиљада динара. 

(б) На субаналитичком конту 422131-Трошкови смештаја на службеном путу 

евидентирани су расходи у износу 1.874 хиљаде динара. Узорковане су две трансакције. 

(б1) Министарство државне управе и локалне самоуправе је са добављачем „Аерoклуб“ 

доо Београд закључило Уговор број 404-02-69/2019-02/10 од 4. јуна 2019. године на период од 

годину дана. Предмет Уговора је набавка услуга посредовања при резервацији хотелског 

смештаја и куповини авио карата. Уговорена је фиксна цена за услуге резервације авио карте 

и за услуге резервације хотелског смештаја по особи од 0,01 динар без ПДВ, при чему је 

одређено да ће се јавна набавка реализовати највише до планираних средстава од 7.200 

хиљада динара са ПДВ.  

По рачуну добављача Аероклуб доо Београд број 10932 од 28. фебруара 2019. године за 

трошкове смештаја једне особе у хотелу Гранд – Копаоник у периоду од 9.3. до 14.3.2019. 

године, дана 29.3.2019. године измирене су обавезе у износу од 98 хиљада динара. Уз рачун 

добављач је доставио: (1) спецификацију на којој је исказано нето задужење у износу од 

97.719,99 динара и цена услуге по путнику од 0,01 динар и (2) рачун број 101-1-71/18 које је 

привредно друштво ,,Smart Internacional doo Smart Travel“ Београд издало привредном 

друштву ,,Аероклуб“ доо Београд на име смештаја једне особе у хотелу Гранд у периоду од 

9.3. до 14.3.2019. године на износ од 97.719,99 динара. На рачуну привредног друштва ,,Smart 

Internacional doo Smart Travel“ Београд није исказан датум издавања, већ је на истом исказано 

да су трошкови смештаја плаћени 28.12.2018. године, дакле више од два месеца пре 

реализације предметне услуге, односно промета услуге у смислу члана 42. Закона о порезу на 

додату вредност. Чланом 3. став 3 Уговора, добављач се обавезао да наручиоцу уз 

испостављену фактуру, као њен саставни део, достави и фотокопију електронске резервације, 

на којој је назначена нето цена коју Добављач плаћа хотелу. Дакле, добављач није доставио 

електронску резервацију на којој је назначена цена коју плаћа хотелу, већ рачун привредног 

друштва ,,Smart Internacional doo Smart Travel“ Београд издат на име предметних услуга које 

су према истом плаћене пре више од два месеца од промета услуга.  

(б2) На основу фактуре добављача „Хотел Извор“ Аранђеловац број 19-ХРЦП-000270 од 

15. марта 2019. године, извршено је плаћање у износу од 1.149 хиљада динара, на име 

трошкова хотелског смештаја 37 учесника радионице из 14 републичких органа и 

организација, Делегација ЕУ, Светске банке и Групе за подршку управљању променама и 

делегације МДУЛС-а у периоду од 13. до 15. марта 2019. године. Средства за наведене 

намене обезбеђена су на основу Споразума о донацији из повереничког фонда Европске 
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комисије пројекат „Оптимизација и реструктурирање јавне управе“ између Републике Србије 

и Светске банке, број ТФ0А2475, 2015/371-218-31 од 16. августа 2016. године.  

(в) На субаналитичком конту 422194 - Накнада за употребу сопственог возила 

евидентирани су расходи у износу 134 хиљаде динара. 

Увидом у достављену документацију утврђено је да је извршен обрачун и исплаћена 

накнада за употребу сопственог возила за једног запосленог у висини од 10% прописане цене 

горива по пређеном километру, као и да је обрачунат и плаћен порез изнад неопорезивог 

износа. По основу налога за службени пут у Лозницу број 114-02-2/140/2019-03 од 9. маја 

2019. године и службеног пута у Власотинце и Црну Траву број 114-02-2/192/2019-03 од 31. 

маја 2019. године нису достављени фискални рачуни за гориво од стране запосленог. У 

складу са Решењем о коришћењу сопственог возила запослени је дужан да у року од 7 дана од 

дана повратка са службеног пута достави Секретаријату Министарства, групи за финансијске 

послове фискалне рачуне за гориво. С обзиром да запослени није доставио фискалне рачуне 

на основу којих би се утврдила висина цене горива, за потребе обрачуна накнаде коришћења 

сопственог возила, коришћена је цена горива са интернет странице Retail Serbia. Такође, 

налог за службено путовање није комплетно попуњен, у смислу члана 5. Уредбе о накнади 

трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.  

Такође, за потребе службеног пута од 31. маја 2019. године у Власотинце и Црну Траву 

издато је Решење о коришћењу сопственог возила број 130-404-05-1-0013/2019 године 3. јуна 

2019. године односно тек по обављеном службеном путу. 

(г) На субаналитичком конту 422211-Трошкови дневница за службени пут у иностранство 

евидентирани су расходи у износу од 694 хиљаде динара.  
 

(д) На субаналитичком конту 422221 – Трошкови превоза за службени пут у иностранство 

(авион, аутобус, воз и сл.) евидентирани су расходи у износу од 2.886 хиљада динара. 

Извршено је плаћање на име трошкова авио превоза у износу од 461 хиљаде динара за 

службени пут у Рим, Република Италија. Средства за ове намене обезбеђена су из пројекта 

„Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне 

самоуправе 2016 – 2019“, донација Швајцарске Конфедерације у складу са закљученим 

Уговором о консултантским услугама између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе и „Аероклуб“ доо Београд бр. СРБ-СДЦ-МДУЛС2-ИТ-1.5-2019-20 од 5. јуна 

2019. године. 

(ђ) На субаналитичком конту 422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у 

иностранство евидентирани су расходи у износу од 5.839 хиљада динара на име трошкова 

хотелског смештаја за службена путовања која су одобрена Решењима за службени пут у 

иностранство. У наставку је дат опис узоркованих трансакција: 

(ђ1) Извршено је плаћање на име трошкова хотелског смештаја за 11 учесника у износу од 

1.720 хиљада динара за службени пут у Берн, Швајцарска за период 17.-21. јун 2019. године. 

Средства за ове намене обезбеђена су из пројекта „Подршка спровођењу Акционог плана 

Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016 – 2019“, донација 

Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу у складу са 

закљученим Уговором о консултантским услугама између Министарства државне управе и 

локалне самоуправе и „Аероклуб“ доо Београд број СРБ-СДЦ-МДУЛС2-СТ2-1.5-2019-17 од 

20. маја 2019. године. 

(ђ2) Извршено је плаћање на име трошкова хотелског смештаја за 14 учесника у износу од 

1.870 хиљада динара за службени пут у Рим, Република Италија за период 8.-12. јул 2019. 

године. Средства за ове намене обезбеђена су из пројекта „Подршка спровођењу Акционог 

плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016 – 2019“, донација 

Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу у складу са 
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закљученим Уговором о консултантским услугама између Министарства државне управе и 

локалне самоуправе и добављача „Аероклуб“ доо Београд број СРБ-СДЦ-МДУЛС2-ИТ-1.5-

2019-20 од 5. јуна 2019. године. 

(ђ3). На основу рачуна број 12692 од 10. јуна 2019. године извршено је плаћање на име 

трошкова хотелског смештаја са доручком за службени пут у Брисел, Краљевина Белгија у 

износу од 432 хиљаде динара. Чланом 3. став 3 Уговора број 404-02-69/2019-02/10 од 4. јуна 

2019. године, добављач „Аероклуб“ доо Београд се обавезао да наручиоцу уз испостављену 

фактуру, као њен саставни део, достави и фотокопију електронске резервације, на којој је 

назначена нето цена коју плаћа хотелу. Добављач је у прилогу доставио фотокопију рачуна 

које су ми издале фирме из: Енглеске (Travellanda ltd. London, Invoice IE 468101 на износ од 

1.143,78 евра) и Латвијe (SIA ,,Amadeus Latvija" Riga на износ од 1.164,85 евра).  

 

3.1.1.9. Услуге по уговору – конто 423000  
 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, на групи конта 423000 – Услуге по 

уговору опредељена су средства у укупном износу од 325.158 хиљада динара, док су 

изменама финансијског плана првобитно опредељена средства умањена на износ од 323.357 

хиљада динара. Расходи су извршени у укупном износу од 265.410 хиљада динара.  

(А). Програм 0607 – Систем јавне управе, на групи конта 423000 – Услуге по уговору 

планирани су расходи у износу од 132.191 хиљаду динара и по том основу извршени су 

расходи у износу од 102.138 хиљада динара, и то у оквиру следећим програмских активности: 

(а) 0001 – Управна инспекција 1.075 хиљада динара, (б) 0006 – Уређење и надзор система 

јавне управе 2.925 хиљада динара, (в) 0007 – Систем матичних књига 33.673 хиљаде динара, 

(г) 0009 – Администрација и управљање 45.753 хиљаде динара и (д) 0011 – Стручно 

усавршавање и стручни испити 18.712 хиљада динара.  
 

(Б). Програм 0608 – Систем локалне самоуправе, на групи конта 423000 – Услуге по уговору 

планирани су расходи у укупном износу од 140.608 хиљада динара (извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета 82.849 хиљада динара и 05 – Донације од иностраних земаља 57.759 

хиљада динара). Извршени су расходи у износу од 120.020 хиљада динара, и то у оквиру 

следећим програмских активности: (а) 0002 – Уређење и надзор у области локалне 

самоуправе 36.549 хиљада динара, (б) 0003 – Јачање капацитета локалне самоуправе 1.266 

хиљада динара, (в) 0005 – Подршка раду Заједничког консултативног одбора Комитета 

региона Европске уније у Републици Србији 12 хиљада динара, (г) 4003 – Програм сузбијања 

ларви комараца на територији Републике 39.479 хиљада динара и (д) 4002 – Подршка 

спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 

44.715 хиљада динара, извор финансирања 05 - Донације од иностраних земаља.  
 

(В). Програм 0613 – Реформа јавне управе, на групи конта 423000 – Услуге по уговору 

планирани су расходи у укупном износу од 39.061 хиљаду динара Извршени су расходи у 

износу од 32.461 хиљаду динара, и то у оквиру следећих програмских активности: (а) 0002 – 

Организациона и функционална реорганизација јавне управе 16.930 хиљада динара, од чега 

(а1) 3.106 хиљада динара извор финансирања 01- Приходи из буџета и (а2) 13.824 хиљада 

динара извор финансирања 06 – Донације од међународних организација, (б) 0003 – Уређење 

јавно-службеничког система заснованог на заслугама 2.555 хиљада динара, (в) 0005 – 

Управљање реформом јавне управе 146 хиљада динара и (г) 0006 – Реформа инспекцијског 

надзора 12.830 хиљада динара.  
 

(Г). Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, на групи 

конта 423000 – Услуге по уговору планирани су расходи у укупном износу од 11.497 хиљада 
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динара, и по том основу раелизовани су расходи у износу од 8.791 хиљаду динара, и то у 

оквиру следећих програмских активности: (а) 0001 – Унапређење права припадника 

националних мањима 7.828 хиљада динара и (б) 0015 – Слобода политичког и другог 

удруживања и бирачког права грађана 963 хиљаде динара.  
 

Табела бр. 9: Преглед извршених расхода за услуге по уговору (субаналитичка конта)         у 000 динара 

Р.бр. Конто  Назив Износ 

1 423111 Услуге превођења 2.081 

2 423211 Услуге за израду софтвера 48.317 

3 423212 Услуге за одржавање софтвера 42.750 

4 423321 Котизација за семинаре 147 

5 423322 Котизација за стручна саветовања 444 

6 423391 Издаци за стручне испите 8 

7 423419 Остале услуге штампања 2.363 

8 423421 Услуге информисања јавности 2.680 

9 423432 Објављивање тендера и информативних огласа 444 

10 423439 Остале услуге рекламе и пропаганде 2.519 

11 423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 5.562 

12 423599 Остале стручне услуге 97.148 

13 423621 Угоститељске услуге 1.566 

14 423712 Поклони 637 

15 423911 Остале опште услуге 58.744 

 Услуге по уговору – Група конта 423000 265.410 

 

(1) На субаналитичком конту 423111 – Услуге превођења евидентирани су расходи у износу 

од 2.081 хиљаду динара, по основу два уговора. (а) Уговором о јавној набавци број 404-02-

48/7/2018-02 од 8. јуна 2018. године са групом понуђача ,,Eurocontract" доо Београд (носилац 

посла) и ,,Конгресни сервисни центар“ доо Београд (учесник у заједничкој понуди), уговорена 

је цена за: симултано и консекутивно превођење од по 0,012 динара по сату превођења и 

превођење текста по страни од 1.560,00 динара са порезом на додату вредност, за шта су 

обезбеђена средства у износу од 6.707 хиљада динара, са роком важења до 14.7.2019. године. 

Према аналитичкој картици добављача, по наведеном уговору, у 2019. години измирене су 

обавезе у износу од 1.659 хиљада динара. (б) Уговором о јавној набавци број 404-02-98/2019-

02/9 од 16. јула 2019. године са добављачем ,,Акademija Oxford-Agent" доо Јагодина, 

уговорена је цена за: симултано и консекутивно превођење од по 1,20 динара по сату 

превођења, превођење текста по страни од 954,00 динара и превођење Web странице на 

Енглески језик од 1,20 динара са порезом на додату вредност, за шта су обезбеђена средства у 

износу од 6.700 хиљада динара, са роком важења до 16.7.2020. године. Према аналитичкој 

картици 252111 – Добављачи у земљи, по наведеном уговору, у 2019. години измирене су 

обавезе у износу од 328 хиљада динара.  

(2) На субаналитичком конту 423211 – Услуге за израду софтвера евидентирани су расходи у 

износу од 48.317 хиљада динара на име извршених услуга добављача ,,Asseco SEE" доо 

Београд, и то по: (а1) Уговору о пружању услуге израде апликације огласне табле у циљу 

информисања запослених у јавној управи о активностима у оквиру реформе јавне управе, 

уговорене вредности 36.342 хиљаде динара и (а2) Уговору о пружању услуге израде 

апликативног софтвера са модулима за подршку управном одлучивању, организовање и 

спровођење државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара и вођење 

евиденција о положеним испитима, уговорене вредности 11.975 хиљада динара. 

(а1) У вези са реализацијом Уговора о пружању услуге израде апликације огласне табле у 

циљу информисања запослених у јавној управи о активностима у оквиру реформе јавне 

управе, дана 29.11.2019. године сачињен је Записник о примопредаји предметне услуге, и од 

стране добављача предата су два примерка CD-а са извршним кодом апликативног софтвера и 

електронским примерцима релевантне пратеће документације. (а2) У вези са реализацијом 

Уговора о пружању услуге израде апликативног софтвера са модулима за подршку управном 
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одлучивању, организовање и спровођење државног стручног испита и посебног стручног 

испита за матичара и вођење евиденција о положеним испитима, 11. децембра 2019. године 

сачињен је Записник о квалитативном и квантитативном пријему извршене услуге израде 

апликативног софтвера са модулима, којим је констатовано да су наручиоцу `предата сва 

искључива права на израђеном софтверу.  
 

Налаз број 1: 

У пословним књигама на име набављених софтвера у укупном износу од 48.317 хиљада 

динара, извршено је евидентирање на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на 

групи конта 515000 – Нематеријална имовина, за колико је потцењена нефинансијска 

имовина у сталним средствима (категорија конта 010000), што није у складу са чланом 10. и 

14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

и чланом 9. став 2) Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Ризик:  

Уколико се настави са евидентирањем расхода и издатака на неодговарајућим економским 

класификацијама, постоји ризик од неисправног обелодањивања истих у финансијском 

извештају.  

Препорука број 1:  

Препоручујемо одговорним лицима да евидентирају расходе у складу са Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

(3) На субаналитичком конту 423212 – Услуге за одржавање софтвера евидентирани су 

расходи у износу од 42.750 хиљада динара. (1) Уговором о пружању услуга редовног 

одржавања и измена по захтеву Наручиоца Централног система за електронску обраду, 

складиштење података и чување другог примерка матичних књига од 30. новембра 2018. 

године са добаљачем ЈП ,,Пошта Србије“ Београд, уговорена је вредност предметних услуга у 

износу од 22.800 хиљада динара. У 2019. години услуге су извршене у уговореном износу. (2) 

По Уговору о пружању услуге одржавања и унапређења апликације Посебног бирачког 

списка националних мањина и Регистра националних савета од 11. септембра 2018. године са 

добављачем ,,Comtrade System Integration" доо Београд, од уговорене вредности од 4.782 

хиљаде динара у ревидираној 2019. години извршени су расходи у износу од 4.276 хиљада 

динара, од чега се 2.996 хиљада динара односи на услуге унапређења апликације Посебног 

бирачког списка националних мањина и Регистра националних савета. Записником о 

примопредаји од 18.9.2019. године констатовано је да је извршена примопредају задње 

верзије изворног кода: два примерка ЦД/ДВД-а са извршним кодом актуелне верзије и 

електронског и штампаног примерка пратеће документације. Помоћна књига основних 

средстава (нематеријална имовина) не садржи податке о наведеној апликацији.  

Према подацима из помоћне књиге према добављачу ,,Comtrade System Integration" доо 

Београд у 2019. години измирене су обавезе у укупном износу од 15.073 хиљаде динара, 

укључујући измирене обавезе за набавку рачунарске опреме.  

(4) На субаналитичком конту 423419 – Остале услуге штампања евидентирани су расходи у 

износу од 2.363 хиљаде динара. Узорковане су три трансакције укупне вредности од 1.939 

хиљада динара. На име извршених услуга израде и испоруке образаца уверења о положеном 

државном стручном испиту од стране НБС – Завода за израду новчаница и кованог новца, 

евидентирани су расходи у износу од 885 хиљада динара. По рачуну број 3508/2019 

добављача ,,Odri print“ доо Ваљево за услуге дизајнирања, припреме за штампу и штампања 

материјала измирене су обавезе у износу од 1.054 хиљаде динара.  
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(5) На субаналитичком конту 423421 – Услуге информисања јавности евидентирани су 

расходи у износу од 2.680 хиљада динара. На име извршених услуга продукције, снимања 

фото и видео материјала и монтаже, добављача Танјуг ЈП Београд евидентирани су расходи у 

износу од 1.881 хиљаду динара.  

(6) На субаналитичком конту 423439 – Остале услуге рекламе и пропаганде евидентирани су 

расходи у износу од 2.519 хиљада динара. На име извршених услуга емитовања ТВ 

спота/огласа за промоцију рада, реформи и дигитализацију рада инспекција, од стране 

добављача ,,ТВ Инфо пулс“ доо Врање евидентирани су расходи у износу од 500 хиљада 

динара.  

(7) На субаналитичком конту 423591 – Накнаде члановима управних, надзорних одбора и 

комисија евидентирани су расходи у износу од 5.562 хиљаде динара. Узорковане су 

трансакције у износу од 227 хиљада динара од 5.6.2019. године које се односе на обрачун и 

исплату накнаде са припадајућим порезима и доприносима за рад Испитне комисије за 

полагање државног стручног испита за кандидате са високим образовањем за испитни рок - 

мај 2019. године за екстерне сараднике. Решењем Министра број 119-01-116/2018-13 на 

период од две године образована је Испитна комисија за полагање државног стручног испита 

за кандидате са високим образовањем. Посебним Решењем одређена су лица која учествују у 

организацији и спровођењу државног стручног испита за кандидате са високим образовањем 

и кандидате са средњим образовањем. 

(8) На субаналитичком конту 423599 – Остале стручне услуге евидентирани су расходи у 

укупном износу од 97.148 хиљада динара, и то у оквиру следећих извора финансирања: (а) 01 

- Приходи из буџета 45.226 хиљада динара; (б) 05 - Донације од иностраних земаља 40.106 

хиљада динара и (в) 06 - Донације од међународних организација 11.816 хиљада динара.  

Приходи из буџета – извор 01. Узорковане су три трансакције. (а1) На конту 423599 - Остале 

стручне услуге евидентиране су месечне исплате накнаде са припадајућим порезима и 

доприносима за три именована посебна саветника. Уговором између Министарства и 

посебних саветника регулисана су међусобна права и обавезе.  

(а2) Уговором о јавој набавци услуга ,,Анализа могућности поверавања послова републичких 

инспекција са упоредним праксама у ЕУ“ од 7.10.2019. године са добављачем Национална 

алијанса за локални економски развој ,,Налед“ Београд, уговорена је вредност услуге у износу 

од 4.680 хиљада динара. Фактура на име извршене услуге у уговореном износу испостављена 

је 9.12.2019. године и по истој су у ревидираниј години измирене обавезе. У сачињеном 

Извештају о извршеним услугама који је потписан од стране овлашћеног лица Министарства 

и представника добављача констатовано је да су спроведене уговорене активности стручно, 

квалитетно у складу са понудом, важећим прописима, нормативима и одредбама уговора и да 

је документација достављена путем електронске поште 30. новембра 2019. године.  

(а3) По основу испостављене фактуре добављачу Национална алијанса за локални економски 

развој ,,Налед“ Београд за извршене услуге по основу Уговора о јавној набавци услуга 

,,Модели унапређења система анализе ризика републичких инспекција и израда препорука за 

боље е-пословање и извештавање“ пренета су средства у износу од 5.242 хиљаде динара.  

Донације од међународних организација – извор 06, на групи конта 423599 – Остале стручне 

услуге евидентирани су расходи у износу од 11.816 хиљада динара, на име реализације 

пројекта ,,Оптимизација и реструктурирање јавне управе“ на основу Споразума о донацији из 

повереничког фонда Европске комисије бр. TF0A2475 од 16.8.2016. године, закљученог 

између Светске банке (Међународна банка за обнову и развој/Међународно удружење за 

развој) и Републике Србије. Према Споразуму о донацији за реализацију Пројекта у периоду 

од 20.9.2016. до 31.10.2019. године одобрена су средства донације у износу од највише 

540.000 €. У наведеном периоду повучена су средства у укупном износу од 536.455,08 €, од 
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чега у 2019. годину прилив на девизни рачун је износио 140.044,83 €. Расходи Пројекта 

износили су укупно 60.899 хиљада динара. У ревидираној 2019. години узорковали смо пет 

трансакција. (а) На име накнаде за консултантске услуге за октобар 2018. године, по 

испостављеном рачуну од 23.1.2019. године и месечном прегледу рада извршиоца ,,Апад“ ПР 

Београд извршено је плаћање у износу од 566 хиљада динара. Истом извршиоцу на име 

накнаде за консултантске услуге за период март - јун 2019. године, по испостављеном рачуну 

од 28.6.2019. године и месечном прегледу рада извршено је плаћање у износу од 1.763 хиљаде 

динара. Према аналитичкој картици добављача према предузетнику ,,Апад“ Београд у 2019. 

години измирене су обавезе у укупном износу од 4.026 хиљада динара.  

(б) На име накнаде за консултантске услуге за октобар 2018. године, индивидуалног 

консултанта – експерт за развој људских ресурса евидентирани су расходи (бруто накнада) у 

износу од 325 хиљада динара. (в) На име извршених услуга ревизије финансијских извештаја 

Пројекта - реструктурирање и оптимизација јавне управе од стране ревизорске куће ,,BDO" 

доо Београд утрошена су средства у износу од 1.056 хиљада динара. Према мишљењу 

независног ревизора финансијски извештаји о Пројекту припремљени су по свим материјално 

значајним аспектима у складу са новчаним примањима и исплатама описаним (наведеним) у 

Уговору о гранту (донацији).  

(9) На субаналитичком конту 423911 – Остале опште услуге евидентирани су расходи у 

износу од 58.744 хиљаде динара.  

Приходи из буџета – извор 01 – евидентирани су расходи у износу од 52.471 хиљаду динара. 

(а) Уговором о јавној набавци апликација препарата за третирање ларви комараца (Партија 2) 

са групом понуђача коју чине "Eko-dez" доо Београд (носилац посла), "Eko -San" доо Београд, 

"Eko –San Plus" доо Београд, "DDD Promet" доо Београд, "Visan" доо Београд, "De Mus" доо 

Београд, "Racom 92" доо Београд, "Sinitra DDD" доо Ваљево, "Sanit M&M" доо Ниш и 

"Екозаштита“ доо Београд (учесници у заједничкој понуди), уговорена је цена од 25.000 

хиљада динара. Сагласно уговорној обавези, наручилац је извшио уплату аванса од 50% 

уговорене вредности. Добављач се обавезао да након сваког извршеног третмана достави 

рачун и извештај о извршеној услузи потписан од овлашћених лица уговорних страна. Према 

аналитичкој картици добављача, према привредном друшту ,,Eko-dez" доо Београд у 2019. 

години измирене су обавезе у уговореном износу.  

(б) Уговором о јавној набавци услуга надзора и мониторинга стручне куће за спровођење 

програма за сузбијање ларви комараца на територији Републике Србије – Централна Србија за 

2019. годину са групом понуђача коју чине "Ветеринарски специјалистички институт" 

Краљево (носилац посла), "Циклонизација" ад Нови Сад и Пољопривредни факултет Нови 

Сад (учесници у заједничкој понуди), уговорена је вредност услуга у износу од 17.796 хиљада 

динара. Сагласно одредбама члан 5. Уговора, наручилац је извшио уплату аванса у износу од 

8.898 хиљада динара, односно 50% уговорене вредности. Према подацима из помоћне књиге 

добављача, према Ветеринарском специјалистичком институту Краљево у 2019. години 

измирене су обавезе у укупном износу од 14.480 хиљада динара.  

Донације од иностраних земаља – извор 05 – евидентирани су расходи у износу од 4.358 

хиљада динара. (1) По основу Уговора о консултантским услугама бр. SRB-SDC-MDULS2-

ST-1.5-2019-15 од 25.4.2019. године, консултанту Ximpulse Gmbh (as the exclusive licencee of 

PolitExchange) Берн, извршено је авансно плаћање у износу од 1.451 хиљаду динара (17.780 

CHF), на име организације студијске посете: Швајцарска директна демократија – правни 

оквир, најбоље праксе и изазови. (2) По основу Уговора о консултантским услугама бр. SRB-

SDC-MDULS2-ST-IT-2019-15 од 7. јуна 2019. године, према консултанту Associazionale 

Nazionale dei Comuni Italiani, Рим измирене су обавезе у износу од 2.107 хиљада динара, на 
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име организације студијске посете: Републици Италији – ресорном министарству и унијама 

општина у областима Тоскана и Емилија Ромања.  

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Републичким 

Секретаријатом за јавне политике заједнички спроводи пројекат ,,Подршка спровођењу 

Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ 

подржан од Швајцарске Конфедерације на основу споразума између Швајцарске 

конфедерације и Владе Републике Србије. Кључни партнер у имплементацији пројекта је 

Стална конференција градова и општина. Министарство кроз пројекат спроводи активности 

на пољу децентрализације, јачање капацитета и обезбеђење бољег коришћења ресурса на 

локалном нивоу у пружању услуга грађанима и привреди и успостављању ефикасног и 

одрживог развоја јединица локалне самоуправе. Министарство и Стална конференција 

градова и општина кроз пројекат спроводе компаративну анализу правног оквира за 

референдум, грађанску иницијативу и петиције како би се развила аналитичка основа и 

препоруке за припрему новог Закона о референдуму и грађанским иницијативама у складу са 

Акционим планом за Стратегију реформе јавне управе за период спровођења стратегије 2018-

2020. За реализацију Пројекта у складу са пројектним документом и буџетом, Споразумом од 

19. маја 2016. године, Влада Швајцарске Конфедерације је доделила допринос (донацију) у 

износу од 450.000,00 швајцарских франака, чији је корисник Министарство државне управе и 

локалне самоуправе. Амандманом бр. 2 на Споразум од 13.12.2018. године додељена је 

додатна донација у максималном износу од 731.265,00 CHF. Амандманом бр. 3 на Споразум 

од 25.9.2019. године продужен је рок имплементације Пројекта до 29. фебруара 2020. године 

и измењена је динамика исплате средстава донације и достављања наративних и 

финансијских извештаја о реализацији пројкта.  

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности.  
 

3.1.1.10. Специјализоване услуге - конто 424000 
 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, у оквиру апропријација 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, на групи конта 424000 – 

Специјализоване услуге опредељена су средства у укупном износу од 27.710 хиљада динара, 

док су изменама финансијског плана првобитно опредељена средства увећана на износ од 

37.710 хиљада динара. Расходи по том основу извршени су у износу од 16.418 хиљада динара.  
 

Табела бр. 10: Преглед евидентираних расхода за специјализоване услуге          у 000 динара 

Конто Назив Износ 

424911 Остале специјализоване услуге 16.418 

Специјализоване услуге – Група 424000 16.418 

 

На субаналитичком конту 424911 – Остале специјализоване услуге евидентирани су расходи 

у износу од 16.418 хиљада динара. 

(а) По основу набавке услуге испитивања услова радне средине са добављачем Југоинспект 

Београд а.д. је закључен Уговор од 21. маја 2019. године, којим је уговорена цена услуге у 

износу од 124 хиљада динара са порезом на додату вредност. 

Добављач је доставио Стручне налазе o прегледу и испитивању услова радне околине у 

летњем и зимском периоду број 3019047/1-L и 3019047/2-L. Обавезе према добављачу у 

целости су измирене.  

(б) Споразумом о сарадњи од 4.11.2019. године између Министарства унутрашњих послова, 

Министарства државне управе и локалне самоуправе и НБС - Завода за израду новчаница и 

кованог новца – Топчидер уређене су активности потписника које се односе на издавање 

личне карте са чипом, као и трајне личне карте за грађане којима се издаје нови лични 

докуменат у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања 
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назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, 

као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева 

у оквиру националног пројекта ажурирање Адресног регистра. Средства за образац личне 

карте обезбеђена су буџетом Републике Србије на разделу Министарства државне управе и 

локалне самоуправе. Сагласно Споразуму, на основу предрачуна – обавештења НБС - Завода 

за израду новчаница и кованог новца Топчидер, Министарство државне управе и локалне 

самоуправе је извршило авансно плаћање у износу од 10.000 хиљада динара. 

 

3.1.1.11. Текуће поправке и одржавање, конто 425000 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, на групи конта 425000 - Текуће 

поправке и одржавање опредељена су средства у укупном износу од 9.000 хиљадa динара, док 

су изменама финансијског плана првобитно опредељена средства увећана на износ од 9.500 

хиљада динара. Расходи за ове намене извршени су у износу од 5.374 хиљаде динара и то:  
 

Табела бр.11: Преглед евидентираних расхода за текуће поправке и одржавање                  у 000 динара 

Р.бр. Конто Назив 
 

Износ 

1 425119 Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда 402 

2 425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 2.880 

3 425222 Рачунарска опрема 1.075 

4 425223 Опрема за комуникацију 64 

5 425224 Електронска и фотографска опрема 323 

6 425226 Биротехничка опрема 630 

 Текуће поправке и одржавање – Група конта 425000 5.374 
 

 

(а) На субаналитичком конту 425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и 

одржавање зграда евидентирани су расходи у износу од 402 хиљаде динара по основу набавке 

и уградње ПВЦ каналица од добављача ,,Softel Plus“ доо Београд.  

(б) На субаналитичком конту 425219 - Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 

евидентирани су расходи у износу од 2.880 хиљада динара на име сервисирања (одржавања) и 

поправке службених возила, од стране добављача ,,Ауто Центар Анђелковић“ доо Београд. 

Расходи су извршавани на основу: (1) Уговора о јавној набавци од 12. марта 2018. године, 

уговорене вредности 2.500 хиљада динара без ПДВ-а, који је био у примени до 24. марта 

2019. године и (2) Уговора о јавној набавци – Партија 1 сервисирање и одржавање возила 

марке Шкода уговорене цене од 1.525 хиљада динара, Уговора о јавној набавци – Партија 2 

сервисирање и одржавање возила марке Renault уговорене цене од 900 хиљада динара, 

Уговора о јавној набавци – Партија 3 сервисирање и одржавање возила марке Сеат уговорене 

цене од 175 хиљада динара, Уговора о јавној набавци – Партија 4 сервисирање и одржавање 

возила марке Застава 101 уговорене цене од 150 хиљада динара, закључени 25. марта 2019. 

године са периодом важења од годину дана. Узорковане су три трансакције. (б1) По рачуну 

број 0340/2019 од 2. марта 2019. године за редовно одржавање возила марке Сеат добављачу 

су пренета средства у износу од 82 хиљаде динара. (б2) По рачуну број 1210/2019 од 26. јуна 

2019. године за поправку возила (блок мотора) возила марке Шкода (Octavia) добављачу су 

пренета средства у износу од 506 хиљадa динарa. (б3) По рачуну број 1564/2019 од 2. 

септембра 2019. године за поправку возила марке Renault (Megane 1.4) извршено је плаћање у 

износу од 583 хиљаде динарa.  
 

(в) На субаналитичком конту 425222 - Рачунарска опрема евидентирани су расходи за у 

износу од 1.075 хиљада динара. На име сервисирања рачунарске опреме, добављачу  

„Aigo Business System“ доо Београд пренета су средства у износу од 712 хиљада динара. По 

рачуну бр. AISEIF 19/5551 за сервисирање штампача Cannon IRA 4525i измирене су обавезе у 

износу од 99 хиљада динара. Уз рачун достављен је радни налог сервисера.  
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(г) На субаналитичком конту 425226 - Биротехничка опрема евидентирани су расходи у 

износу од 630 хиљада динара по основу пружених услуга пуњења тонера од стране добављача 

,,Laser Servis" ПР Београд.  

 

3.1.1.12. Материјал, конто 426000 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. gодину, на групи конта 426000–Материјал 

опредељена су средства у укупном износу од 263.615 хиљада динара. Расходи за ове намене 

извршени су у износу од 259.225 хиљада динара и то:  

Табела бр. 12: Преглед евидентираних расхода за материјал              у 000 динара 
Р.бр. Конто  Назив Износ 

1 426111 Канцеларијски материјал 1.015 

2 426131 Цвеће и зеленило 71 

3 426191 Остали административни материјал 4.544 

4 426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 1.366 

5 426411 Бензин 1.900 

6 426412 Дизел гориво 1.989 

7 426491 Остали материјал за превозна средства 276 

8 426911 Потрошни материјал 384 

9 426919 Остали материјали за посебне намене 247.680 

 Материјал – Група конта 426000 259.225 

 

(а) На субаналитичком конту 426111 - Канцеларијски материјал евидентирани су расходи у 

износу од 1.015 хиљада динара. Део евиденитраних расхода односи се на набавку папира за 

фотокопирање А-4, за коју је закључен Уговор о набавци канцеларијског материјала (партија 

1) са добављачем „Aigo business system“ дoo број 404-02-118/2018-02 од 13. августа 2018. 

године, на период од годину дана. Вредност добара уговорена је у износу од 359 хиљада 

динара без ПДВ. Такође, закључен је и Уговор о набавци канцеларијског материјала за 

партију 3 - канцеларијски материјал за посебне намене број 404-02-120/2018-02 од 17. августа 

2018. године на период од годину дана са Производно трговинским предузећем „Оdri print“ 

чија је уговорена вредност 69 хиљада динaра без ПДВ. За набавку ЦД, УСБ меморије, 

тастатура и мишева са Предузећем за посредовање и промет „Ивађо“ доо Земун, закључен је 

Уговор о набавци канцеларијског материјала за партију 8 број 404-02-112/2018-02 од 13. 

августа 2018. године, на период од годину дана, уговорене цене добара од 75 хиљада динара.  

(б) На субаналитичком конту 426191 - Остали административни материјал евидентирани су 

расходи у износу од 4.544 хиљада динара који се односе на набавку тонера (б1) Уговором о 

набавци оригиналних тонера за hewlett-packard уређаје број 404-02-76/2019-02 од 30. априла 

2019. године са привредним друштвом „Aigo business system“ доо Београд, уговорена је 

вредност добара у износу од 830 хиљада динара без ПДВ. (б2) Уговором о набавци 

оригиналних тонера марке Lexmark број 404-02-77/2/2019-02 од 25. априла 2019. године са 

добављачем „Информатика“ адо Београд уговорена је вредност добара од 1.111 хиљада 

динара без ПДВ. Уговор је закључен на период од годину дана. (б3) Уговор о набавци 

оригиналних тонера за Lexmark уређаје (Партија 5) број 404-02-116/2019-02 од 1. јула 2019. 

године, закључен је са добављачем ITS Network доо Београд. Уговор је закључен на период 

од годину дана, уговорене цене добара од 868 хиљада динара без ПДВ. (б4) Уговор о набавци 

оригиналних тонера за Xerox уређаје (Партија 12) број 404-02-117/2019-02 од 25. јуна 2019. 

године са предузећем за трговину, производњу и услуге „I&D COM“ доо Београд, уговорена 

је цена добара од 391 хиљаду динара без ПДВ.  

(в) На субаналитичком конту 426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених 

евидентирани су расходи у износу од 1.366 хиљада динара. (в1) Са ЈП „Службени гласник“ 

доо Београд закључен је Уговор број 404-02-205/2019-02/5 од 30. октобра 2019. године о 

коришћењу „Правно – информационог система РС“, уговорене вредности од 264 хиљаде 
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динара са ПДВ. За првих 10 корисника уговорена је цена по кориснику у износу од девет 

хиљада динара без ПДВ, а за преосталих 30 корисника уговорена је цена у износу од пет 

хиљада динара без ПДВ. (в2) Одлуком о избору понуђача за набавку претплате на „Службени 

гласник“ у штампаном облику број 404-02-223/2019-02/2 од 12. новембра 2019. године, 

утврђена је цена од 333 хиљаде динара без ПДВ-а; 

(г) На субаналитичком конту 426411 - Бензин евидентирани су расходи у износу од 1.900 

хиљада динара. Са добављачем НИС а.д. Нови Сад закључен је Уговор број 404-02-119/2019-

02 од 27. јуна 2019. године на име набавке бензина евро премиум БМБ 95, на период од 

годину дана, уговорене цене од 2.126 хиљада динара без ПДВ.  

(д) На субаналитичком конту 426412 - Дизел гориво евидентирани су расходи у износу од 

1.989 хиљада динара по основу набавке евро дизела. Са добављачем НИС а.д. Нови Сад 

закључен је Уговор број 404-02-162/2019-02 од 27. августа 2019. године, којим је уговорена 

вредност предметних добара у износу од 2.033 хиљаде динара без ПДВ на период од једне 

године; 

(е) На субаналитичком конту 426911 - Потрошни материјал евидентирани су расходи у 

износу од 384 хиљаде динара. По рачуну број ДПТР19-01933 од 6. новембра 2019. године, 

добављача Bel Computers доо Београд на име испорученог потрошног материјала – каблова, 

измирене су обавезе у износу од 108 хиљада динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности.  

 

3.1.1.13. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, конто 

451000 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, на групи 451000 - Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама опредељена су средства у укупном износу од 

252.000 хиљада динара (Програм 0607 – Систем јавне управе, Функција 111 – Извршни и 

законодавни органи, Програмска активност 0010 – Подршка раду ЈП Службени гласник).  

На субаналитичком конту 451191 – Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама евидентирани су расходи у износу од 216.392 хиљаде динара. 

Чланом 33. Закона о објављивању закона и других прописа и аката одређено је да се за 

објављивање закона, других прописа и аката који се обавезно појављују у Службеном 

гласнику, као и за вођење Правно-информационог система, Јавном предузећу обезбеђује део 

потребних средстава у буџету Републике Србије, у висини која се за сваку годину одређује 

Законом о буџету Републике Србије у оквиру раздела министарства надлежног за послове 

државне управе.  

Закључком Владе 05 број: 401-879/2019 од 31. јануара 2019. године усвојен је Програм о 

распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Службени гласник“ за 2019. годину.  

ЈП „Службени гласник“ у ревидираној години пренета су средства у укупном износу од 

252.000 хиљада динара, при чему је Јавно предузеће извршило повраћај неутрошених 

средстава у износу од 35.608 хиљада динара.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности.  

 

3.1.1.14. Трансфери осталим нивоима власти, конто 463000  

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину на групи конта 463000 - Трансфери 

осталим нивоима власти опредељена су средства у укупном износу од 541.533 хиљаде динара, 

док су каснијим изменама финансијског плана одобрена средства за те намене увећана на 

износ од 597.063 хиљаде динара. Расходи по том основу извршени су у износу од 591.404 

хиљадa динара.  
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Програмска активност 0006 - Уређење и надзор система јавне управе 

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је дана 4.10.2019. године 

Јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за добијање 

подршке приликом успостављања јединственог управног места. Укупан износ средстава који 

се расподељује за остваривање наведених циљева износи 45.000 хиљада динара.  

Благовремени захтев доставило је 14 јединица локалне самоуправе и градских општина. Ради 

усвајања ранг листе кандидата који су испунили услове наведене у јавном позиву, 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је формирало Комисију за евалуацију 

пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и 

градским општинама. Одлуком о расподели средства број 401-00-00500/2019-07 од 

14.11.2019. године додељена су средства  следећим јединицама локалне самоуправе:  
 
Табела бр.13: Преглед додељених средстава јединицима локалне самоуправе 
Редни 

број 

Јединице локалне самоуправе којима су додељена средства за успостављање 

јединственог управног места 

Износ додељених средства у 

динарима 

1. Општина Куршумлија  8.500.000 

2. Општина Стара Пазова 8.500.000 

3. Град Ужице 8.000.000 

4. Општина Горњи Милановац 7.500.000 

5. Општина Власотинце 6.500.000 

6. Општина Рача 6.000.000 

Укупно (1-6) 45.000.000 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је са наведеним јединицама локалних 

самоуправа закључила уговоре о додели новчаних средстава за финансирање успостављања  

јединственог управног места. 
 

Програмска активност 0002 – Уређење и надзор у области локалне самоуправе 

Влада Републике Србије донела је Закључак број 401-12018/2019 од 28.11.2019. године о 

давању сагласности Министарству државне управе и локалне самоуправе да изврши наменски 

трансфер средстава јединицама локалних самоуправа које су спровеле именовање улица у 

оквиру процеса ажурирања адресног регистра. На основу Закључка, закључени су уговори о 

додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и бројева са 23 јединице 

локалне самоуправе. 

 На основу Закључка Владе, Министарство финансија одобрило је Министарству државне 

управе и локалне самоуправе средстава из текуће буџетске резерве у износу од 50.059 хиљада 

динара, за трансфер средстава јединицама локалних самоуправа које су спровеле именовање 

улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра. 

Програмска активност 4002 – Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе 

јавне управе – реформа локалне самоуправе 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је у оквиру Фонда подршке за 

пројекте међуопштинске сарадње, 22.5.2019. године расписало Јавни позив за подношење 

предлога пројекта за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње, а у оквиру 

пројекта „Подршка спровођењу акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа 

локалне самоуправе 2016-2019“ који подржава Влада Швајцарске. У складу са пројектним 

буџетом укупно су опредељена средства у износу од 117.000 швајцарских франака. 

Одлуком о избору предлога пројекта коју ће бити финансирани, број 401-00-470/2018-24/3 од 

17.7.2019. године, додељена су средства следећим јединицама локалним самоуправа:  
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Табела бр.14: Преглед додељених средстава по пројектима 

Подносилац / 

носилац 

пројекта 

Партнери у оквиру пројекта Назив пројекта 

Износ 

додељених 

средстава (у 

ЦХФ) 

Град Лозница 
Мали Зворник, Љубовија, Бајина Башта, Нова Варош, 
Прибој, Осечина, Крупањ 

Успостављање система за прикупљање 

размену и презентовање података у 

оквиру слива реке Дрине 

38.000 

Град Београд Нови Сад, ГО Врачар, ГО Савски венац и Звездара 

Успостављање међуопштинске сарадње у 

циљу оснивања Сервиса подршке у 

мобилности и комуникацији 

27.010 

Општина 

Бољевац 
Сокобања 

Успостављање заједничке службе интерне 
ревизије општине Бољевац и општине 

Сокобања 

10.290 

Град Краљево 

Чачак, Крушевац, Ужице, Нови Пазар, Врњачка Бања, 

Трстеник, Књић, Ивањица, Ариље, Косјерић, Горњи 

Милановац, Рашка, Пожега, Лучани, Чајетина,Тутин, 
Александровац 

Платформа слива Западне Мораве 41.700 

Укупно 117.000 

  

Министарство државне управе и локалне самоуправе закључило је уговоре са водећим 

партнерима (носиоцима пројекта) о додели средстава из Фонда међуопштинске сарадње. 

 

 Буџетски фонд за програм локалне самоуправе. Законом о буџету Републике Србије за 

2019. годину у оквиру Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, за групу конта 

463000 – трансфери осталим нивоима власти, опредељена су средстава у износу од 489.365 

хиљада динара. Расходи по том основу извршени су у износу од 488.367 хиљада динара.  

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је дана 13.3.2019. године 

Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава 

из буџетског фонда за програм локалне самоуправе. Након поднетих захтева, Комисија за 

спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, донела је Одлуку о 

расподели средстава за програм локалне самоуправе. Средства су расподељeна за остварење 

циљева који су подељени у 4 групе,а за сви циљ опредељен је укупан износ средстава, и то: 

(Циљ 1) Средства у износу од 356.799 хиљада динара додељена су за 33 јединице локалне 

самоуправе, на име учешћа у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или 

делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се 

финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за локални 

економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе;  

(Циљ 2) Средства у износу од 48.937 хиљада динара додељена су за 14 јединица локалне 

самоуправе, за пружање финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и квалитетнијег 

увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и 

модернизације рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за 

електронско повезивање са државним органима и другим органима и организацијама; 

(Циљ 3) Средства у износу од 48.967 хиљада динара додељена су за 22 јединице локалне 

самоуправе, за пружање помоћи јединици локалне самопураве у организацији културних, 

спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађање на 

њеној територији , као и адекватан прилаз установама јавних служби са посебним потребама; 

(Циљ 4) Средства у износу од 34.693 хиљаде динара додељена су за 8 јединица локалне 

самоуправе за пружање финансијске помоћи за реализацију пројеката који доприносе 

превентивном деловању и других непогода, а у циљу заштите имовинских интереса.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности.  
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3.1.1.15. Дотације невладиним организацијама, конто 481000 
 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину на групи конта 481000 – Дотације 

невладиним организација, опредељена су средства у укупном износу од 24.000 хиљада 

динара. Расходи по том основу извршени су у износу од 23.850 хиљадa динара.  

Буџетски фонд за националне мањине. Министарство државне управе и локалне 

самоуправе расписало је Јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за националне 

мањине за програме и пројекте у области културе у 2019.  години, са циљем унапређења 

културне делатности националних мањина у Републици Србији. Законом о буџету Републике 

Србије су за ове намене опредељена средства у износу од 30.000 хиљада динара, и то на 

економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 6.000 хиљада динара, и 

на економској класификацији 481000 – Дотације невладиним организацијама. На конкурсу је 

поднето укупно 372 пријаве. Конкурсна комисија сачинила је Листу вредновања и рангирања 

пријављених програма и пројекта, и одлучено је да се средства одобре за 91 пријављени 

програм и пројекат. Донета је Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за 

националне мањине за програме и пројекте из области културе за 2019. годину број 401-00-

00476/2019-27 од 26.8.2019. године. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је закључило уговоре са носиоцима 

програма и пројекта којима се одобрена средства по конкурсу.  

 

3.1.1.16. Новчане казне и пенали по решењу судова, конто 483000 
 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину на групи конта 483000 – Новчане 

казне и пенали по решењу судова опредељена су средства у укупном износу од 499 хиљада 

динара, док су каснијим изменама финансијског плана одобрена средства у износу од 2.942 

хиљаде динара. Расходи по том основу извршени су у износу од 2.901 хиљаду динара. 

 Програмска активност 0009 – Администрација и управљање. Пресудом Првог основног 

суда у Београду П1.бр.96/16 од 8.6.2016. године усвојен је захтев тужиоца (физичког лица) и 

обавезано је Министарство државне управе и локалне самоуправе да тужиоцу исплати износ 

од 444 хиљада динара са припадајућом законском затезном каматном стопом на име разлике 

плате која му је припадала као државном службенику у звању самосталног саветника, као и 

трошкове поступка у износу од 213 хиљада динара. На основу Решења о извршењу извршена 

је принудна наплата средстава у укупном износу од 1.462 хиљаде динара, од чега се износ од 

444 хиљада динара односи на главни дуг, 805 хиљада динара на законску затезну каматну 

стопу, а износ од 213 хиљада динара на трошкове поступка. 

 На основу Решења Пореске управе број 252-47-03-05223/2019-1310 од 26.11.2019. године, 

утврђена је обавеза и наложена уплата пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално 

осигурање, пореском обвезнику Министарству државне управе и локалне самоуправе. По том 

основу извршени су расходи у износу од 1.355 хиљада динара, од чега је главни дуг 1.064 

хиљада динара, а обрачуната камата 292 хиљада динара.  Порез на зараде и доприноси за 

обавезно социјално осигурање исплаћени су по основу исплаћених зарада на име накнаде 

штете физичком лицу, за период од 21.10.2013. – 14.11.2014. године. 

 

3.1.1.17. Машине и опрема, конто 512000 
 

 Група 512000 - Машине и опрема садржи синтетичка конта машина и опреме различитих 

делатности. 

На групи конта машине и опрема планирана су средства у укупном износу од 21.090 

хиљада динара, и по том основу укупно су извршени издаци у износу од 16.478 хиљада 
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динара и то: (1) 8.419 хиљада динара на програмској активности 0009 – Администрација и 

управљање и (2) 8.059 хиљада динара на програмској активности 0001 – Управна инспекција.  

Програмска аквитност 0009 – Администрација и управљање 

На наведеној програмској активности планирана су средства у износу од 11.250 хиљада 

динара, и по том основу извршени су издаци у износу од 8.419 хиљада динара.  
 

Табела бр.:15: Преглед евидентираних издатака за машине и опрему (субаналитичка конта)        у 000 динара 

Р.бр. Конто  Назив Износ 

1 512211 Намештај 34 

2 512212 Уградна опрема 191 

3 512221 Рачунарска опрема 4.007 

4 512222 Штампачи 1.613 

5 512232 Телефони 73 

6 512233 Мобилни телефони 1.458 

7 512241 Електронска опрема 1.043 

 Укупно, ПА 0009, група конта 512000 8.419 
 

(1) На субаналитичком конту 512221 – Рачунарска опрема евидентирани су расходи у износу 

од 4.007 хиљада динара. (а) На име извршене набавке таблет рачунара (Apple 9.7 iPad), 

добављачу Информатика ад Београд пренета су средства у износу од 81 хиљаду динара. (б) 

По основу Уговора о набавци радних станица тип 2 и извршене испоруке 20 комада (Lenovo 

Desktop TC M720t i58400 4GB 1Tb Win10Pro + Lenovo ThinkVision T2224d 21.5 inch), 

добављачу ,,Comtrade System Integration" доо Београд пренета су средства у износу од 2.190 

хиљада динара. (в) По основу Уговора о набавци - 9 комада преносних лаптоп уређаја тип 2 

(партија 2) и извршене испоруке, добаљачу ,,Saga" доо Београд пренета су средства у износу 

од 1.011 хиљада динара. Уговори су закључени по основу спроведене централизоване јавне 

набавке рачунарске опреме – хардвер обликоване у 41 партију, од стране Управе за 

заједничке послове републичких органа и закљученог оквирног споразума са једним 

добављачем за сваку партију.  

(2) На субаналитичком конту 512222 – Рачунарска опрема евидентирани су расходи у износу 

од 1.613 хиљада динара. (а) На име извршене набавке уређаја за штампање тип 9 - партија 29 

(Canon), добављачу ,,Malex–City copy service“ доо Београд пренета су средства у износу од 

380 хиљада динара. (б) По основу Уговора о набавци уређаја за штампање тип 3 (црно-бели 

штампач Ласер А4) и извршене испоруке, добављачу ,,Saga" доо Београд пренета су средства 

у износу од 325 хиљада динара.  

(3) На субаналитичком конту 512233 – Мобилни телефони евидентирани су расходи у износу 

од 1.458 хиљада динара. На основу Уговора о набавци комуникационе опреме и извршене 

испоруке 49 мобилних телефона, добаљачу ,,Shop Logic" ПР Београд пренета су средства у 

износу од 956 хиљада динара.  

(4) На субаналитичком конту 512241 – Електронска опрема евидентирани су расходи у износу 

од 1.043 хиљаде динара. На име извршене набавке скенера (тип 1) Fujitsu A4, добављачу 

,,Yumit" доо Београд су пренета средства у износу од 389 хиљада динара. Наведеном 

добављачу су додељени и уговори за набавку скенера тип 2 и 3.  

Програмска аквитност 0001 – Управна инспекција 

На наведеној програмској активности планирана су средства у износу од 9.840 хиљада 

динара, и по том основу извршени су издаци у износу од 8.058 хиљада динара за набавку 

путничких возила од добављача ,,Ауто – Чачак“ доо Чачак. Уговори су закључени по основу 

спроведене централизоване јавне набавке превозних средстава обликоване у четири партије, 

од стране Управе за заједничке послове републичких органа и закљученог оквирног 

споразума са једним добављачем за сваку партију.  

За потребе Управног инспектората, чије је место рада ван седишта набављено је пет моторних 

возила и то: (а) четири возила марке – модела Шкода Fabia (ambition 1.0 TSI) по цени од по 
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1.385 хиљада динара и (б) једно возило Шкода Octavia А7 (style 1.6 TDI) по цени од 2.518 

хиљада динара. У пословним књигама на име набавке возила Шкода Octavia, на 

субаналитичком конту 512111 – Аутомили издаци су евидентирани 13.12.2019. године, док је 

примопредаја возила извршена 6.12.2019. године. На име набавке четири возила марке – 

модела Шкода Fabia, издаци су евидентирани 24.12.2019. године, док је Записник о 

преузимању возила сачињен 17. децембра 2019. године. У пословним књигама набављена 

возила су књижена на контима класе 000000 – Нефинансијска имовина, по Извештају 

централне комисије за попис и решења о укњижењу основних средстава од 21.2.2020. године.      

Чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству између осталог, прописано је да су пословне 

књиге свеобухватне евиденције (укључујући и промене на имовини), које се воде 

хронолошки, уредно и ажурно.  

 

3.1.1.18. Нематеријална имовина, конто 515000 
  

 Група 515000 – Нематеријална имовина садржи синтетички конто на коме се књиже 

издаци за нематеријалну имовину.  

На групи конта нематеријална имовина планирана су средства у укупном износу од 2.187 

хиљада динара, и по том основу укупно су извршени издаци у износу од 2.182 хиљаде динара.  

Програм 0608 – Систем локалне самоуправе, Пројекат 4002 – Подршка спровођењу 

Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-

2019 (Донације од иностраних земаља – извор 05) 

По основу Уговора SRB-MDULS2-RSJP-SH-2.1-2019-14 о набавци софтвера (Kybit BI 

Enterprise edition + Software Assurance за неограничен број корисника и лиценцу која се може 

користити као развојна или за тестирање) и извршене испоруке, према добављачу ,,Kybit 

Solutions" доо Загреб су измирене обавезе у износу од 310 хиљада динара (уговорена цена 

3.272,50 CHF). По том основу извршен је обрачун и уплата пореза по одбитку у износу од 77 

хиљада динара. Набавка је финансирана из средстава донације Швајцарске Конфедерације, 

преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу. 

Програмска аквитност 0009 – Администрација и управљање (Приходи из буџета –извор 

01), на субаналитичком конту 515192 – Лиценце евидентиран је издатак у износу од 1.796 

хиљада динара, на име измирене обавезе према добављачу ,,Asseco SEE" доо Београд за 

испоруку 45 нових лиценци за кориснике електронске писарнице са потпуним приступом 

апликативном решењу. Записник о квантитативном пријему лиценци сачињен је 11.10.2019. 

године. У пословним књигама набављене лиценце евидентиране су на групи конта 016000 – 

Нематеријална имовина, по Извештају централне комисије за попис и решења о укњижењу 

основних средстава од 21.2.2020. године. 

 

Налаз број 2: 

Набављене лиценце за кориснике електронске писарнице нису евидентиране у пословним 

књигама на групи конта 016000 - Нематеријална имовина у периоду настанка пословне 

промене, већ на основу стања утврђеног по попису, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Ризик: Уколико корисници буџета у пословним књигама не евидентирају имовину у моменту 

стицања на прописаним контима класе 000000 – Нефинансијска имовина, постоји ризик да ће 

иста бити потцењена у билансу стања ако се не идентификује пописом.  

Препорука број 2:  

Препоручујемо одговорним лицима да набављену нематеријалну имовину евидентирају у 

пословним књигама на контима класе 000000 – Нефинансијска имовина у прописаном року. 
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3.2. Приходи 

3.2.1.1. Текући приходи – конто 700000  
 

Укупно остварени приходи у 2019. години износили су 1.964.299 хиљада динара.  
 

Табела бр. 16: Преглед остварених прихода по групама конта.          у хиљадама динара  

Група конта Опис Износ 

791000 Приходи из буџета 1.886.063 

731000 Донације од иностраних држава 62.571 

732000 Донације од међународних организација 15.185 

733000 Трансфери од других нивоа власти 480 

 Укупно 1.964.299 

3.3. Биланс стања 
 

У Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, укупна актива исказана је у нето 

износу од 114.045 хиљада динара и то: (а) нефинансијска имовина у сталним средствима 

исказана је у износу од 63.572 хиљаде динара, од чега опрема 61.343 хиљаде динара и 

нематеријална имовина 2.229 хиљада динара, и (б) финансијска имовина у износу од 50.473 

хиљаде динара. У пасиви Биланса стања, обавезе су исказане у износу од 39.870 хиљада 

динара и капитал (класа 300000) у вредности од 74.175 хиљада динара.  

Нефинансијска имовина исказана је у бруто вредности од 135.789 хиљада динара и нето 

вредности од 63.572 хиљаде динара.  

 

3.3.1.1. Попис 
 

У складу са Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, 

бр. 33/2015 и 101/2018) и Одлуке о попису имовине и обавеза, Министар је 25. октобра 2019. 

године донео Решење број 130-119-01-157-0001/2019 о образовању комисија за вршење 

пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

(Централна пописна комисија, Комисија за попис нефинансијске имовине и Комисија за 

попис финансијске имовине и обавеза). 

Председник Централне пописне комисије је донео Упутство за рад комисија за годишњи 

попис за 2019. годину број 119-01-157-1/2019 од 8. новембра 2019. године. Све комисије за 

попис су сачиниле планове рада са утврђеним оквирним роковима за појединачне фазе 

пописа. 

Централна комисија је, на основу извештаја Комисије за попис нефинансијске имовине и 

Комисије за попис финансијске имовине и обавеза, сачинила Извештај централне пописне 

комисије о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2019. године 

(број 130-404-03-238-0027/2019) од 21. фебруара 2020. године). 

Министар је донео Одлуку о усвајању Извештаја Централне пописне комисије о 

извршеном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2019. године (број 130-

404-03-238-0028/2019 од 21. фебруара 2020. године). 

I. Попис нефинансијске имовине је обухватио опрему (возила, канцеларијска опрема, 

канцеларијски намештај, рачунарска и комуникациона опрема и остала основна средства). 

У пописним листама основних средстава Министарства државне управе и локалне 

самоуправе се воде основна средства предата на коришћење граду Београду и општинским 

управама (16 рачунара), основна средства уступљена од стране Дирекције за електронску 

управу на коришћење градским управама Лозница и Сремска Митровица (шест рачунара), 

опрему која је преузета од Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, 

као и основна средства која се не налазе у пописним листама, односно нису укњижена до 
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момента вршења пописа (набављена крајем 2019. године). Комисија за попис је предложила 

основна средства за расход садашње вредности 17 хиљада динара (рачунарска опрема, 

комуникациона опрема, опрема за домаћинство и електронска опрема) из разлога 

дотрајалости и неупотребљивости (оштећена и неисправна). 

II. Попис финансијске имовине и обавеза је обухватио финансијску имовину, 

потраживања и обавезе. 

Новчана средства пописана су на основу извода стања на девизним рачунима и извода 

стања на динарским евиденционим рачунима на дан 31.12.2019. године који се воде код 

Управе за трезор и Народне банке Србије. Према Извештају о попису стање на девизним 

рачунима износило је 10.111 хиљада динара, док је стање на динарским евиденционим 

рачунима износило 492 хиљаде динара, што одговара стању новчаних средстава исказаних у 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године. Према Извештају о попису, потраживања према 

запосленима у извештајном периоду износила су 12 хиљада динара на име прекорачења 

одобреног месечног износа за коришћење службених мобилних телефона. Пописом вредност 

датих аванса утврђена је у износу од 10.971 хиљаду динара, и то: аванси за набавку 

материјала у износу од 1.821 хиљаду динара и аванса за обављање услуга у износу од 9.150 

хиљада динара. 

Обавезе према попису на дан 31.12.2019. године утврђене су у укупном износу од 28.887 

хиљада динара, од чега су обавезе по основу расхода за запослене 20.814 хиљада динара и 

обавезе према добављачима 8.073 хиљаде динара.  
 

3.3.1.2. Опрема, синтетички конто 011200 

У Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказана је опрема бруто вредности 133.211 

хиљада динара и нето вредности 61.343 хиљаде динара.  

Према евиденцији у помоћној књизи основних средстава садашња вредност опреме 

исказана је у износу од 61.357 хиљада динара и то: (1) 43.759 хиљада динара рачунарска 

опрема (лаптоп рачунари, штампачи, скенери, таблети, десктоп рачунари, фотокопир апарати, 

сервер); (2) 2.694 хиљаде динара канцеларијска опрема (столови, столице, фотеље, чивилуци, 

клима уређаји, ормари); (3) 3.079 хиљада динара комуникациона опрема (мобилни телефони, 

фиксни телефони, слушалице); (4) 3.756 хиљада динара електронска и фотографска опрема 

(уређаји за навигацију, пројектори, телевизори, фото апарати); (5) 148 хиљада динара опрема 

за домаћинство и угоститељство (термоакумулационе пећи, фрижидери и слично) и (6) 21 

аутомобил садашње вредности 7.922 хиљаде динара, од чега је за 15 аутомобила исказана 

садашња вредност нула.  

У Извештају централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза са 

стањем на дан 31. децембар 2019. године предложен је расход и искњижавање 78 основних 

средстава – опреме, набавне вредности од 4.654 хиљаде динара, исправке вредности од 4.637 

хиљада динара, односно садашње вредности 17 хиљада динара. Министар је 21.2.2020. године 

донео Решење о расходовању и искњижењу наведене опреме.  

У финансијској евиденцији расходована опрема је искњижена је: (а) одобрењем конта 

011222 – Рачунарска опрема у износу 4.186 хиљада динара, 011223 – Комуникациона опрема 

у износу од 18 хиљада динара, 011224 – Електронска опрема у износу 437 хиљада динара и 

011225 – Опрема за домаћинство и угоститељство у износу од 12 хиљада динара, што 

представља набавну вредност расходоване опреме од 4.654 хиљаде динара и (б) задужењем 

конта 011229 – Исправка вредности административне опреме у износу 4.640 хиљада динара и 

конта 311112 – Опрема.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности.  

 



 

 

 48 

 

 

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја  

Министарства државне управе и локалне самоуправе Београд за 2019. годину 

3.3.1.3. Нематеријална имовина, синтетички конто 016100 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе је у Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године исказало нематеријалну имовину у нето износу од 2.229 хиљада динара, и то: (а) 158 

хиљада динара се односи на компјутерски софтвер за аутоматски попис основних средстава 

путем баркод технологије и (б) 2.071 хиљада динара се односи на лиценце (45 лиценци за 

кориснике електронске писарнице и лиценца за неограничен број корисника за софтвер Kybit 

BI Enterprise edition + Software Assurance). 

Помоћна књига основних средстава (нематеријална имовина) не садржи податке о 

апликацији Посебног бирачког списка националних мањина и Регистра националних савета. 

На наведеној апликацији добављач ,,Comtrade System Integration" доо Београд је извршио 

услуге унапређења и по том основу доставио задњу верзију изворног кода (два примерка 

CD/DVD-a).  

Налаз број 3:  

Помоћна књига основних средстава (у делу који се односи на нематеријалну имовину) не 

садржи податке о апликацији ,,Посебног бирачког списка националних мањина и Регистра 

националних савета“, при чему је у 2019. години на наведеној апликацији извршено 

унапређење (надоградња) у износу од 2.996 хиљада динара, што није у складу са чланом 9. 

став 1. и чланом 14. став 1. тачка 3) Уредбе о буџетском рачуноводству.  

Ризик: Непотпуна евиденција основних средстава отежава вршење пописа и ствара ризик 

могућих губитака. 

Препорука број 3:  

Препоручујемо одговорним лицима да у пословним књигама тачно вреднују, класификују и 

евидентирају нематеријалну имовину у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству.  
 

У 2019. години набављена су два апликативна софтвера од добављача ,,Asseco SEE" доо 

Београд у укупном износу 48.317 хиљада динара, и то по: (а) Уговору о пружању услуге 

израде апликације огласне табле у циљу информисања запослених у јавној управи о 

активностима у оквиру реформе јавне управе и (б) Уговору о пружању услуге израде 

апликативног софтвера са модулима за подршку управном одлучивању, организовање и 

спровођење државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара и вођење 

евиденција о положеним испитима. С обзиром да су за те намене средства планирана и 

извршавана са групе конта 423000 – Услуге по уговору, у пословним књигама није увећана 

вредност нематеријалне имовине.  
 

Налаз број 4:  

Вредност нематеријалне имовине у Билансу стања потцењена је за износ од 48.317 хиљада 

динара, из разлога што су за набавке апликативних софтвера средства планирана и 

извршавана са групе конта 423000 – Услуге по уговору, чиме није увећана вредност имовине 

на синтетичком конту 016100 – Нематеријална имовина, што није у складу са чланом 10. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

Ризик: Уколико се настави са неевидентирањем набављене нематаријалне имовине на групи 

конта 016000, постоји ризик исказивања потцењене вредности нефинансијске имовине у 

сталним средствима у билансу стања.  

Препорука број 4:  

Препоручујемо одговорним лицима да у пословним књигама тачно вреднују, класификују и 

евидентирају нематеријалну имовину у складу са чланом 10. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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3.3.1.4. Обавезе - класа 200000 
 

Обавезе за плате и додатке, група конта - 231000.  

 У Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе за плате и додатке у износу 

од 13.708 хиљада динара, и то на име обрачунатих плата (зарада) за децембар 2019. године 

које су исплаћене у јануару 2020. године.  

 

Обавезе по основу накнада запосленима, група конта - 232000.  

 Министарство државне управе и локалне самоуправе у Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године је исказало обавезе по основу накнада запосленима у износу од 364 хиљаде динара, на 

име обрачунате накнаде за одвојен живот од породице за децембар 2019. године, по основу 

које је исплата извршена у јануару 2020. године.  
 

Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца, група конто - 234000.  

 У Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по основу социјалних 

доприноса на терет послодавца у износу од 2.286 хиљада динара.  

 

Обавезе према добављачима, група конта 252000.  

 Министарство државне управе и локалне самоуправе у Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године исказало је обавезе према добављачима у износу од 8.073 хиљаде динара.  

 У току поступка ревизије упућено је 25 захтева за потврду салда обавеза према 

добављачима (конфирмације). Добијенo је 15 одговорa или 60%, што је дато у следећој 

табели: 
 

Табела бр. 17: Потврде салда                      у  000 динара 

Организациона јединица Упућено Одговорено 
Стање по 

књигама 

Стање по 

примљеној 

конфирмацији 

Више 

исказано 

Мање 

исказано 

Министарство државне управе и 
локалне самоуправе 

25 15 2.058 3.018 0 960 

Укупно 25 15 2.058 3.018 0 960 

 

Након добијања конфирамција од стране добављача, утврђено је да постоје одступања између 

књиговодственог стања и конфирмацијом потврђених обавеза и да је Министарство државне 

управе и локалне самоуправе мање исказало обавезе од обавеза потврђених конфирмацијом у 

износу од 960 хиљада динара, а односе се на добављача Ј.Р. ПР Агенција за организацију 

догађаја и пословне услуге.  

У пословним књигама Министарства салдо обавеза према добављачу Comtrade system 

Integration на дан 31.12.2019. године износило је нула динара, док је салдо обавеза према 

добављачу Comtrade IT Solutions and Services исказано у износу од 839 хиљада динара. По 

захтеву за потврду салда достављена је конфирмација Comtrade system Integration Београд са 

исказаним потраживањима према Министарству у износу од 839 хиљада динара.  

 

3.3.1.5. Капитал – конто 300000 
 

У обрасцу Биланса стања на дан 31.12.2019. године исказан је Капитал, утврђивање 

резултата пословања и ванбилансна евиденција (класа конта 300000) у износу од 74.175 

хиљада динара, а састоји се од: (1) нефинансијске имовине у сталним средствима (конто 

311100) у износу од 63.572 хиљаде динара, (2) извора новчаних средстава (конто 311500) у 

износу од 10.111 хиљада динара; (3) пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

(конто 311700) у износу од 12 хиљада динара и (4) вишка прихода и примања – суфицит 

(конто 321121) у износу од 480 хиљада динара.  
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3.3.1.6. Ванбилансна актива (351000) и Ванбилансна пасива (352000) 
 

 У Билансу стања Министарства државне управе и локалне самоуправе на дан 31.12.2019. 

године у колони текућа година исказана је ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу 

од 108.219 хиљада динара, коју чине (хартије од вредности ван промета) менице и банкарске 

гаранције – средства финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза од стране 

добављача. У Извештају централне пописне комисије од 21.2.2020. године констатовано је да 

вредност примљених меница и банкарских гаранција на дан 31.12.2019. године износи 

108.219 хиљада динара. Међутим, према описима који су дати у евиденцији "Средства 

финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза“ за средства обезбеђења у износу од 

70.605 хиљада динара, на дан 31.12.2019. године истекао је рок важења на који су издате.  

У билансу стања Буџетског фонда за националне мањине на дан 31.12.2019. године није 

исказана вредност ванбилансне активе и пасиве. У Извештају централне пописне комисије 

констатовано је да вредност примљених меница и банкарских гаранција на дан 31.12.2019. 

године, код Буџетског фонда за националне мањине износи 50.964 хиљаде динара, што 

проистиче и из евиденција "Средства финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 

– Буџетски фонд за националне мањине за 2018. и 2019. годину“. У наведеним евиденцијама 

за рок важења меница (средстава финансијског обезбеђења) дат је ,,опис до коначног 

измирења свих обавеза дужника по основу уговора". Према подацима из евиденција не може 

се закључити да ли је рок важења поједих средстава обезбеђења (меница) истекао. 
 

Налаз број 5: 

У Билансу стања Министарства државне управе и локалне самоуправе на дан 31.12.2019. 

године исказана је ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 108.219 хиљада 

динара, коју чини вредност меница и банкарских гаранција издатих на име испуњења 

уговорних обавеза од стране добављача, при чему је према описима који су дати у 

евиденцији, средствима финансијског обезбеђења у износу од 70.605 хиљада динара, на дан 

биланса истекао рок важења на који су издате, што није у складу са чланом 13. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У Билансу стања 

Буџетског фонда за националне мањине на дан 31.12.2019. године није исказана вредност 

ванбилансне активе и пасиве, док је према подацима из евиденција и Извештаја централне 

пописне комисије вредност примљених меница и банкарских гаранција на дан 31.12.2019. 

године, износи 50.964 хиљаде динара, што није у складу са чланом 6. Правилника о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.  

Ризик: Уколико позиција ванбилансне активе и пасиве у билансу стања није усаглашена са 

подацима из евиденција, јавља се ризик да подаци нису потпуни. 

Препорука број 5:  

Препоручујемо одговорним лицима да на позицијама ванбилансне активе и пасиве на дан 

биланса, искажу вредност примљених средстава финансијског обезбеђења за испуњење 

уговорних обавеза (меница и банкарских гаранција) којима није истекао рок важења и да иста 

евидентирају у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

 

4. Потенцијалне обавезе 

На основу достављеног прегледа судских спорова, Министарство је тужена страна (или је 

тужена страна означена Влада Републике Србије) у девет поступака. У наставку је дат кратак 

преглед материјално значајнијих спорова. (а) У спору пред Управним судом у Нишу поводом 
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тужбе физичког лица, бившег начелника Топличког управног округа због поништаја решења 

о разрешењу, тужена страна је Влада Републике Србије, док је Министарство 26.6.2017. 

године, обавестило Државно правобранилаштво о донетом новом решењу о разрешењу у 

складу са пресудом. (б) По тужби физичког лица, бившег начелника Рашког управног округа 

за накнаду штете (изгубљене зараде), пресудом Апелационог суда у Београду од 11.10.2018. 

године потврђена је пресуда Првог основног суда у Београду, којом се Република Србија 

обавезује да плати тужиоцу на име разлике зараде износ од 969 хиљада динара и трошкове 

парничног поступка у износу од 125 хиљада динара. С обзиром да Министарство није страна 

у поступку већ Влада Републике Србије, Државно правобранилаштво је предложило да се 

сачека извршни поступак, да се види који орган ће бити означен као дужник. (в) По тужби 

физичких лица ради наплате дуга – неисплаћених зарада у износу од 2.313 хиљада динара, 

парнични поступак се води пред Основним судом у Ваљеву, против Града Ваљева и 

Републике Србије као солидарних дужника. У спору Министарство је истакло приговор 

недостатка пасивне легитимације.  

Министарство државне управе и локалне самоуправе је извршни поверилац у извршном 

поступку пред Привредним судом у Лесковцу, против извршног дужника привредног 

друштва ,,Конзола“ доо Бујановац, вредности спора од 3.365 хиљада динара. Према 

изјашњењу, Министарство се активно обраћало Државном правобранилаштву у циљу 

заштите имовинских интереса и повраћаја средстава.  

 

 

Ревизорски тим: 

Вођа тима, Жељко Крстић 

                    Члан тима, Тамара Недељковић Павић 

 Члан тима, Бојан Гвоздановић 

 Члан тима, Милена Томић 

 Члан тима, Биљана Ћук 
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1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године – Образац 1; 

2. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године – Образац 5, по 

програмима/програмским активностима. 

 

У наставку су дати финансијски извештаји: Биланс стања на дан 31.12.2019. године и Извештај о извршењу буџета у периоду од 

01.01.2019. до 31.12.2019. године у оквиру којих су исказане и ревидиране економске класификације. 

 

 

БИЛАНС СТАЊА 

на дан 31.12.2019. године 

 

 
у хиљадама динара 

Ознака 

оп 
Број конта Опис 

Износ из претходне године 

(почетно стање) 

Износ текуће године 

Бруто Исправка вредности Нето (5-6) 

1 2 3 4 5 6 7 

    АКТИВА         

1001 000000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 46.435 135.789 72.217 63.572 

1002 010000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ 

СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 46.435 135.789 72.217 63.572 

1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) 46.197 133.211 71.868 61.343 

1005 011200 Опрема 46.197 133.211 71.868 61.343 

1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 238 2.578 349 2.229 

1019 016100 Нематеријална имовина 238 2.578 349 2.229 

1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029+ 1049 + 1067) 2.752 50.473  50.473 

1049 120000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ 

ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ 

ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) 2.752 21.586  21.586 

1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ 

ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 756 10.603  10.603 

1051 121100 Жиро и текући рачуни 96 492  492 

1054 121400 Девизни рачун 660 10.111  10.111 

1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(1061) 208 12  12 

1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 208 12  12 

1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) 1.788 10.971  10.971 

1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 1.788 10.971  10.971 

1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА(1068)  28.887  28.887 

1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА(од 1069 до 1071)  28.887  28.887 

1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и здаци  28.887  28.887 

1072   УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 49.187 186.262 72.217 114.045 

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  108.219  108.219 
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Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

    ПАСИВА     

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099+ 1118 + 1173 + 1198+ 1212) 1.996 39.870 

1118 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119+1125+1131+1137+1141+1147+1153+1161+1167)  20.814 

1119 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120до 1124)  13.708 

1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке  9.808 

1121 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке   1.168 

1122 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке  1.922 

1123 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на нето плате и додатке  707 

1124 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке  103 

1125 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМ (од 1126 до 1130)  364 

1126 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима  359 

1127 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима  5 

1137 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОВИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)  2.286 

1138 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца  1.579 

1139 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца  707 

1147 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)  65 

1148 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима  41 

1149 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима  4 

1150 236300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима  14 

1151 236400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима  6 

1153 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)  4.391 

1156 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору  2.733 

1157 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору  512 

1158 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору  891 

1159 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору  242 

1160 237700 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору  13 

1198 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+1203+1206+1208)  8.073 

1203 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204+1205)  8.073 

1204 252100 Добављачи у земљи  8.073 

1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 1.996 10.983 

1213 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 1.996 10.983 

1214 291100 Разграничени приходи и примања 1.788 1.821 

1215 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци  9.150 

1216 291300 Обрачунати неплаћени приходи и примања  12 

1217 291900 Остала пасивна временска разграничења 208  

1218 300000 
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 

1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) 
47.191 74.175 

1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 47.095 73.695 

1220 311000 КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) 47.095 73.695 

1221 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 46.435 63.572 

1225 311500 Извори новчаних средстава  660 10.111 

1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година  12 
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1229 321121 Вишак прихода и примања - суфицит 96 480 

1239   УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 49.187 114.045 

1240 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  108.219 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 
 

Функција 111 – Програм 0607 – Програмска активност 0001 

                                                                                                                                                               у  хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 6 

до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општин

е / града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 53.528 43.899 43.899          

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 53.528 43.899 43.899          

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 53.528 43.899 43.899          

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 53.528 43.899 43.899          

5105 791100 Приходи из буџета  43.899 43.899          

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 53.528 43.899 43.899           

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 53.528 43.899 43.899           

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 43.688 35.840 35.840           

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

(5175+5177+5181+5183+5188+5190+5192+5194) 33.406 30.881 30.881      

5175 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (5176) 26.948 25.720 25.720      

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  25.720 25.720      

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до5180) 4.622 4.411 4.411      

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  3.086 3.086      

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање  1.325 1.325      

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 100 64 64      

5182 413100 Накнаде у натури  64 64      
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5183 
414000 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 

5187) 
400 58 58  

    

5187 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 
 58 58  

    

5188 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) 800 214 214      

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене  214 214      

5190 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ (5191) 
536 414 414 

     

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи  414 414      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  9.882 4.852 4.852      

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) 1.210 677 677      

5199 421200 Енергетске услуге  58 58      

5202 421500 Трошкови осигурања  492 492      

5204 421900 Остали трошкови  127 127      

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 850 451 451      

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи  444 444      

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранству  7 7      

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 2.482 1.075 1.075      

5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених  47 47      

5216 423500 Стручне услуге  1.026 1026      

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  2 2      

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229+5230) 3.060 1.042 1.042      

5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме  1.042 1.042      

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 2.280 1.607 1.607      

5235 426400 Материјали за саобраћај  1.607 1.607      

5324 480000 

ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 

5337+5339) 400 107 107           

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331) 400 107 107      

5329 482100 Остаи порези  107 107      

5341 500000 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(5342+5364+5373+5376+5384) 9.840 8.059 8.059           

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343+5348+5358+5360+5362) 9.840 8.059 8.059      

5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) 9.840 8.059 8.059      

5350 512200 Административна опрема  8.059 8.059      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 53.528 43.899 43.899           

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 53.528 43.899 43.899           

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 53.528 43.899 43.899           
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Функција 111 - Програм 0607 – Програмска активност 0006 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 6 

до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општин

е / града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 73.440 68.983 68.983          

5002  700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 73.440 68.983 68.983          

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 73.440 68.983 68.983          

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 73.440 68.983 68.983          

5105 791100 Приходи из буџета  68.983 68.983          

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 73.440 68.983 68.983          

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 73.440 68.983 68.983          

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 73.440 68.983 68.983          

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 22.850 20.952 20.952      

5175 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (5176) 19.505 17.885 17.885      

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  17.885 17.885      

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до 5180) 3.345 3.067 3.067      

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  2.146 2.146      

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање  921 921      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

(5197+5205+5211+5220+5228+5231) 5.590 3.031 3.031      

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 154 106 106      

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи  2 2      

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  104 104      

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 5.436 2.925 2.925      

5212 423100 Административне услуге  36 36      

5216 423500 Стручне услуге  2.578 2.578      

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  169 169      

5219 423900 Остале опште услуге  142 142      

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 

5300 + 5303+5306). 45.000 45.000 45.000          
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5300 463000 

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 

5302) 45.000 45.000 45.000          

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти  45.000 45.000          

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 73.440 68.983 68.893          

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 73.440 68.983 68.893          

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 73.440 68.983 68.893          

 

Функција 111 - Програм 0607 – Програмска активност 0007 
У хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 6 

до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општин

е / града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 51.461 46.911 46.911          

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 51.461 46.911 46.911          

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 51.461 46.911 46.911          

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 51.461 46.911 46.911          

5105 791100 Приходи из буџета  46.911 46.911          

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 51.461 46.911 46.911          

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 51.461 46.911 46.911          

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 51.461 46.911 46.911          

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 14.629 12.780 12.780      

5175 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (5176) 12.487 10.909 10.909      

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  10.909 10.909      

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до 5180) 2.142 1.871 1.871      

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  1.309 1.309      

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање  562 562      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

(5197+5205+5211+5220+5228+5231) 36.832 34.131 34.131      

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 720 458 458      

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи  16 16      

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  442 442      
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5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 36.112 33.673 33.673      

5212 423100 Административне услуге  11 11      

5213 423200 Компјутерске услуге  30.436 30.436      

5214 423400 Услуге информисања  188 188      

5216 423500 Стручне услуге  2.243 2.243      

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  49 49      

5219 423900 Остале опште услуге  746 746      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 51.461 46.911 46.911          

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 51.461 46.911 46.911          

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 51.461 46.911 46.911          

 

Функција 411 - Програм 0607 – Програмска активност 0009 
у хиљадама динара 

Ознак

а ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 6 

до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општин

е / града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001 
  

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 180.013 146.176 146.176           

5002 
700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 180.013 146.176 146.176            

5057 
730000 

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 

(5058+5061+5066) 2        

5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059+5060) 1        

5059 731100 Текуће донације од иностраних држава 1        

5061 
732000 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065) 1        

5062 732100 Текуће донације од међународних организација 1        

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 180.011 146.176 146.176           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 180.011 146.176 146.176           

5105 791100 Приходи из буџета  146.176 146.176           

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 180.013 146.176 146.176           

5172 
  

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 180.108 146.259 146.176    83   

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 167.058 136.044 135.961    83  

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 59.042 55.450 55.450      

5175 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 39.904 39.179 39.179      



 

 

 62 

 

 

  Финансијски извештаји Министарства државне управе и локалне самоуправе Београд за 2019. годину 

(ЗАРАДЕ) (5176) 

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  39.179 39.179      

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до 5180) 6.992 6.753 6.753      

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  4.725 4.725      

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање  2.028 2.028      

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 500 304 304      

5182 413000 Накнаде у натури  304 304      

5183 414000 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 

5187) 900 309 309      

5186 414300 Отпремнине и помоћи  60 60      

5187 414400 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом  249 249      

5188 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) 10.238 8.590 8.590      

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене  8.590 8.590      

5190 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ (5191) 418 315 315      

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи  315 315      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  104.873 77.662 77.579    83  

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) 6.593 3.972 3.972      

5198 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  15 15      

5201 421400 Услуге комуникација  2.801 2.801      

5202 421500 Трошкови осигурања  706 706      

5203 421600 Закуп имовине и опреме  369 369      

5204 421900 Остали трошкови  81 81      

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 4.559 2.413 2.330    83  

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи  674 674      

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  1.730 1.647    83  

5208 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада  9 9      

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 62.261 45.753 45.753      

5212 423100 Административне услуге  645 645      

5213 423200 Компјутерске услуге  5.851 5.851      

5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених  552 552      

5215 423400 Услуге информисања  6.534 6.534      

5216 423500 Стручне услуге  19.235 19.235      

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  839 839      

5218 423700 Репрезентација  637 637      

5219 423900 Остале опште услуге  11.460 11.460      

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) 10.810 10.624 10.624      

5223 424300 Медицинске услуге  4 4      

5227 424900 Остале специјализоване услуге  10.620 10.620      

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) 6.440 4.332 4.332      

5229 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  402 402      

5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме  3.930 3.930      
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5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 14.210 10.568 10.568      

5232 426100 Административни материјал  5.536 5.536      

5234 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених   1.366 1.366      

5235 426400 Материјали за саобраћај  2.559 2.559      

5240 426900 Материјали за посебне намене  1.107 1.107      

5324 480000 

ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 

5337+5339) 3.143 2.932 2.932      

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331) 200 31 31      

5329 482100 Остали порези   31 31      

5332 483000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

(5333) 2.942 2.901 2.901      

5333 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   2.901 2.901      

5337 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) 1        

5341 500000 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(5342+5364+5373+5376+5384) 13.050 10.215 10.215      

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343+5348+5358+5360+5362) 13.050 10.215 10.215      

5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) 11.250 8.419 8.419      

5350 512200 Административна опрема  8.419 8.419      

5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) 1.800 1.796 1.796      

5363 515100 Нематеријална имовина  1.796 1.796      

5435  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 180.108 146.259 146.176    83  

5436  

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 180.013 146.176 146.176      

5437  

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 180.108 146.259 146.176    83  

5439  Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437-5436) 95 83     83  

5445   МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) >0 95 83         83   

 

Функција 111 - Програм 0607 – Програмска активност 0010 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 6 

до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора Републике 

Аутономн

е 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 252.000 216.392 216.392           

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 252.000 216.392 216.392           
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5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 252.000 216.392 216.392           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 252.000 216.392 216.392           

5105 791100 Приходи из буџета  216.392 216.392           

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 252.000 216.392 216.392           

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 252.000 216.392 216.392            

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 252.000 216.392 216.392           

5280 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5281+5284+5287+5290) 252.000 216.392 216.392      

5281 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАЦНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282+5283) 252.000 216.392 216.392      

5282 451100 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама  216.392 216.392      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 252.000 216.392 216.392           

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 252.000 216.392 216.392           

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 252.000 216.392 216.392           

 

Функција 111 - Програм 0607 – Програмска активност 0011 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 6 

до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора Републике 

Аутономн

е 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 53.228 37.251 37.251           

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 53.228 37.251 37.251           

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 53.228 37.251 37.251           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 53.228 37.251 37.251           

5105 791100 Приходи из буџета  37.251 37.251           

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 53.228 37.251 37.251           

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 53.228 37.251 37.251           

5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 53.228 37.251 37.251           
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5293 + 5309 + 5324) 

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 25.952 18.538 18.538      

5175 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (5176) 9.477 9.109 9.109      

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  9.109 9.109      

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до 5180) 1.625 1562 1562      

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  1.093 1.093      

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање  469 469      

5190 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ (5191) 14.850 7.867 7.867      

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи  7.867 7.867      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  27.276 18.713 18.713      

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 1.376 1 1      

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи  1 1      

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 25.900 18.712 18.712      

5212 423100 Административне услуге  249 249      

5213 423200 Компјутерске услуге  13.159 13.159      

5215 423400 Услуге информисања  889 889      

5216 423500 Стручне услуге  4.296 4.296      

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  55 55      

5219 423900 Остале опште услуге  64 64      

5435  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 53.228 37.251 37.251      

5436  
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 53.228 37.251 37.251      

5437  

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 53.228 37.251 37.251      
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Функција110 - Програм 0608 – Програмска активност 0002 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 6 

до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономн

е 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 103.296 97.283 97.283      

5002  700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 103.296 97.283 97.283      

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 103.296 97.283 97.283      

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 103.296 97.283 97.283      

5105 791100 Приходи из буџета  97.283 97.283      

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 103.296 97.283 97.283      

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 103.296 97.283 97.283      

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 103.296 97.283 97.283      

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 15.952 15.365 15.365      

5175 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (5176) 13.617 16.116 16.116      

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  13.116 13.116      

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до 5180) 2.335 2.249 2.249      

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  1.574 1.574      

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање  675 675      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  37.284 36.548 36.548      

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 502        

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 36.782 36.548 36.548      

5212 423100 Административне услуге  171 171      

5213 423200 Компјутерске услуге  36.342 36.342      

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  35 35      

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 

5300 + 5303+5306). 50.061 45.370 45.370      

5300 463000 

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 

5302) 50.061 45.370 45.370      

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти  45.370 45.370      

5306 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307-5308) 1        

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 103.297 97.283 97.283      

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 103.297 97.283 97.283      
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5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 103.297 97.283 97.283      

5439  

Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (5437-5436) > 
0 1        

5445  МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171) > 0 1        

 

 

 

Функција 110 - Програм 0608 – Програмска активност 0003 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 

6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 

Републик

е 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 5.708 2.400 1.920     480 

5002  700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 5.708 2.400 1.920     480 

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058+5061+5066) 480 480      480 

5066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067+5068) 480 480      480 

5067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 480 480      480 

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 5.228 1.920 1.920      

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 5.228 1.920 1.920      

5105 791100 Приходи из буџета  1.920 1.920      

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 5.708 2.400 1.920      

5172   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 5.708 1.920 1.920      

5173 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 5.708 1.920 1.920      

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 1.200 654 654      

5190 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ (5191) 1.200 654 654      

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи  654 654      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  4.028 1.266 1.266      

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 106        

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 3.922 1.266 1.266      

5216 423500 Стручне услуге  1.266 1.266      

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(5294+5297+5300+5303+5306) 480        
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5306 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307+5308) 480        

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 5.708 1.920 1.920      

5436   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 5.708 2.400 1.920     480 

5437   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 5.708 1.920 1.920      

5438  Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436-5437)  480      480 

5444  ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435) > 0  480      480 

 

Функција 180 - Програм 0608 – Програмска активност 0004 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 

6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 

Републик

е 

Аутономн

е 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 489.365 488.973 488.973      

5002  700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 489.365 488.973 488.973      

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 489.365 488.973 488.973      

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 489.365 488.973 488.973      

5105 791100 Приходи из буџета  488.973 488.973      

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 489.365 488.973 488.973      

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 489.365 488.973 488.973      

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 489.365 488.973 488.973      

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 

5300 + 5303+5306). 489.365 488.973 488.973      

5300 463000 

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 

5302) 489.365 488.973 488.973      

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти  226.022 226.022      

5302 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти  262.951 262.951      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 489.365 488.973 488.973      

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 489.365 488.973 488.973      

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 489.365 488.973 488.973      
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Функција 110 - Програм 0608 – Програмска активност 0005 

 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 

6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 

Републик

е 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 2.295 1.155 1.155       

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 2.295 1.155 1.155       

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 2.295 1.155 1.155       

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 2.295 1.155 1.155       

5105 791100 Приходи из буџета  1.155 1.155       

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 2.295 1.155 1.155       

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 2.295 1.155 1.155       

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 2.295 1.155 1.155       

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  2.295 1.155 1.155       

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 1.570 1.143 1.143      

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  1.143 1.143      

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 725 12 12      

5212 423100 Административне услуге  12 12      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 2.295 1.155 1.155       

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 2.295 1.155 1.155       

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 2.295 1.155 1.155       

 

Функција 110 - Програм 0608 – Програмска активност 4001 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 53.000 53.000 53.000          
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5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 53.000 53.000 53.000          

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 53.000 53.000 53.000          

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 53.000 53.000 53.000          

5105 791100 Приходи из буџета  53.000 53.000          

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 53.000 53.000 53.000          

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 53.000 53.000 53.000          

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 53.000 53.000 53.000          

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 

5300 + 5303+5306). 53.000 53.000 53.000      

5297 462000 

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(5298+5299) 53.000 53.000 53.000      

5298 462100 Текуће дотације међународним организацијамна  53.000 53.000      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 53.000 53.000 53.000          

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 53.000 53.000 53.000          

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 53.000 53.000 53.000          

 

Функција110 - Програм 0608 – Програмска активност 4002 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 

6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономн

е 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 76.052 62.571     62.571  

5002  700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 76.052 62.571     62.571  

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058+5061+5066) 76.052 62.571     62.571  

5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059+5060) 76.052 62.571     62.571  

5059 731100 Текуће донације од иностраних држава 76.052 62.571     62.571  

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 76.052 62.571     62.571  

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 76.052 62.571     62.571  

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 75.665 62.184     62.184  

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  63.027 49.546     49.546  
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5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 5.268 4.832     4.832  

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  4.832     4.832  

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 57.759 44.714     44.714  

5212 423100 Административне услуге  101     101  

5213 423200 Компјутерске услуге  30     30  

5216 423500 Стручне услуге  40.106     40.106  

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  119     119  

5219 423900 Остале опште услуге  4.358     4.358  

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 

5300 + 5303+5306). 12.638 12.638     12.638  

5300 463000 

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 

5302) 12.638 12.638     12.638  

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти  12.638     12.638  

5341 500000 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(5342+5364+5373+5376+5384) 387 387     387  

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343+5348+5358+5360+5362) 387 387     387  

5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) 387 387     387  

5363 515100 Нематеријална имовина   387     387  

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 76.052 62.571     62.571  

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 76.052 62.571     62.571  

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 76.052 62.571     62.571  

 

Функција 110 - Програм 0608 – Програмска активност 4003 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 

6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републик

е 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 288.545 286.529 286.529      

5002  700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 288.545 286.529 286.529      

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 288.545 286.529 286.529      

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 288.545 286.529 286.529      

5105 791100 Приходи из буџета  286.529 286.529      

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 288.545 286.529 286.529      

5172   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 288.545 286.529 286.529      

5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 288.545 286.529 286.529      
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5293 + 5309 + 5324) 

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  288.545 286.529 286.529      

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 41.420 39.479 39.479      

5216 423500 Стручне услуге  39.479 39.479      

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 247.125 247.050 247.050      

5240 426900 Материјал за посебне намене  247.050 247.050      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 288.545 286.529 286.529      

5436   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 288.545 286.529 286.529      

5437   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 288.545 286.529 286.529      

 

 

Функција 111 - Програм 0613 – Програмска активност 0002 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 316.353 303.373 288.188    15.185   

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 316.353 303.373 288.188    15.185   

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066) 15.186 15.185     15.185   

5061 732000 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5065) 15.186 15.185     15.185   

5062 732100 Текуће донације од међународних организација 15.186 15.185     15.185   

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 301.167 288.188 288.188       

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 301.167 288.188 288.188       

5105 791100 Приходи из буџета  288.188 288.188       

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 316.353 303.373 288.188    15.185   

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 316.355 303.375 288.188    15.187   

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 316.355 303.375 288.188    15.187   

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 296.017 285.082 285.082       

5183 414000 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 

5187) 296.017 285.082 285.082       

5186 414300 Отпремнине и помоћи  285.082 285.082       
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5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  20.238 18.293 3.106    15.187   

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 1.362 1.362     1.362   

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи  1.208     1.208   

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  154     154  

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 18.876 16.931 3.106    13.825   

5212 423100 Административне услуге  19     19  

5215 423400 Услуге информисања  20     20  

5216 423500 Стручне услуге  14.922 3.106    11.816   

5217 423600 Репрезентација  54     54   

5219 423900 Остале опште услуге  1.916     1.916   

5256 440000 

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА (5257+5267+5274+5276) 100        

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 316.355 303.375 288.188    15.187  

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 316.353 303.373 288.188    15.185  

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 316.355 303.375 288.188    15.187  

5439  Мањак прихода и прмања – буџетски дефицит ( 5437 – 5436) 2 2     2  

5445   МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0 2 2     2  

 

Функција 111 - Програм 0613 – Програмска активност 0003 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донација 

и помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономн

е 

покрајине 

Општине / 

града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 25.570 22.156 22.156           

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 25.570 22.156 22.156           

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 25.570 22.156 22.156           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 25.570 22.156 22.156           

5105 791100 Приходи из буџета  22.156 22.156           

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 25.570 22.156 22.156      

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 25.570 22.156 22.156           

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 25.570 22.156 22.156           

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 19.371 19.283 19.283           
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5175 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (5176) 16.535 16.460 16.460           

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  16.460 16.460           

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до 5180) 2.836 2.823 2.823           

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  1.975 1975           

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање  848 848           

5180 412300 Допринос за незапосленост              

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  6.199 2.873 2.873           

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 1.279 318 318           

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи  19 19           

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  299 299           

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 4.920 2.555 2.555           

5212 423100 Административне услуге  520 520           

5216 423500 Стручне услуге  1.772 1.722      

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  110 110           

5219 423900 Остале опште услуге  153 153      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 25.570 22.156 22.156      

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 25.570 22.156 22.156      

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 25.570 22.156 22.156      

 
Функција 111 - Програм 0613 – Програмска активност 0004 

у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донација 

и помоћи 

Из 

остали

х 

извора 

Републик

е 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 17.850 17.754 17.754          

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 17.850 17.754 17.754          

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 17.850 17.754 17.754          

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 17.850 17.754 17.754          

5105 791100 Приходи из буџета  17.754 17.754          

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 17.850 17.754 17.754          

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 17.850 17.754 17.754          
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5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 17.850 17.754 17.754          

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 

5300 + 5303+5306). 17.850 17.754 17.754      

5297 462000 

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(5298+5299) 17.850 17.754 17.754      

5298 462100 Текуће дотације међународним организацијамна  17.754 17.754      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 17.850 17.754 17.754          

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 17.850 17.754 17.754          

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 17.850 17.754 17.754          

 

 

Функција 111 - Програм 0613 – Програмска активност 0005 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 

6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донација 

и помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републи

ке 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 

ООС

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 5.081 3.365 3.365      

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 5.081 3.365 3.365      

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 5.081 3.365 3.365      

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 5.081 3.365 3.365      

5105 791100 Приходи из буџета  3.365 3.365      

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 5.081 3.365 3.365      

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 5.081 3.365 3.365      

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 5.081 3.365 3.365      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  2.081 401 401           

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 321 256 256           

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  256 256      

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 1.760 145 145           

5212 423100 Административне услуге  145 145           

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 

5300 + 5303+5306). 3.000 2.964 2.964      

5297 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.000 2.964 2.964      
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(5298+5299) 

5298 462100 Текуће дотације међународним организацијамна  2.964 2.964      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 5.081 3.365 3.365           

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 5.081 3.365 3.365           

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 5.081 3.365 3.365           

 
Функција 111 - Програм 0613 – Програмска активност 0006 

у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно (од 

6 до 11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донација 

и помоћи 

Из 

осталих 

извора 

Републи

ке 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 

ООС

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 13.509 12.830 12.830           

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 13.509 12.830 12.830           

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 13.509 12.830 12.830           

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 13.509 12.830 12.830           

5105 791100 Приходи из буџета  12.830 12.830           

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 13.509 12.830 12.830           

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 13.509 12.830 12.830           

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 13.509 12.830 12.830          

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  13.509 12.830 12.830          

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 4        

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 13.505 12.830 12.830      

5216 423500 Стручне услуге  12.830 12.830      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 13.509 12.830 12.830          

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 13.509 12.830 12.830          

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 13.509 12.830 12.830          
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Функција 111 - Програм 0613 – Програмска активност 7019 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 6 до 

11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 21.578        

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 21.578        

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066) 20.900        

5061 732000 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5065) 20.900        

5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ 20.900        

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 678        

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 678        

5105 791100 Приходи из буџета 678        

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 21.578        

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 21.578        

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 21.578        

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  21.056        

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 156        

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ( од 5211 до5227) 20.900        

5324 480000 

ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 

5337+5339) 522        

5337 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) 522        

5338 485100 

Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране 

државних органа 522        

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 21.578        

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 21.578        

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 21.578        
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Функција 111 - Програм 1001 – Програмска активност 0001 

 хиљадама динара 

Ознак

а ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 6 до 

11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 25.168 22.690 22.690          

5002  700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 25.168 22.690 22.690          

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 25.168 22.690 22.690          

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 25.168 22.690 22.690          

5105 791100 Приходи из буџета  22.690 22.690          

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 25.168 22.690 22.690          

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 25.168 22.690 22.690          

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 25.168 22.690 22.690          

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192+5194) 14.633 14.349 14.349      

5175 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (5176) 12.490 12.248 12.248      

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  12.248 12.248      

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до 5180) 2.143 2.101 2.101      

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  1.470 1.470      

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање  631 631      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  10.535 8.341 8.341          

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 1.873 513 513      

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи  13 13      

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство  500 500      

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 8.662 7.828 7.828          

5212 423100 Административне услуге  104 104      

5213 423200 Компјутерске услуге  5.248 5.248      

5215 423400 Услуге информисања  375 375      

5216 423500 Стручне услуге  1.571 1.571      

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство  134 134      

5219 423900 Остале опште услуге  396 396      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 25.168 22.690 22.690          

5436   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 25.168 22.690 22.690           
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НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 25.168 22.690 22.690           

 
Функција 160 - Програм 1001 – Програмска активност 0002 

у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 6 до 

11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 
ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 30.000 29.644 29.644          

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 30.000 29.644 29.644          

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 30.000 29.644 29.644          

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 30.000 29.644 29.644          

5105 791100 Приходи из буџета  29.644 29.644          

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 30.000 29.644 29.644          

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 30.000 29.644 29.644          

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 30.000 29.644 29.644          

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 

5220 + 5228 + 5231)  6.000 5.794 5.794          

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) 6.000 5.794 5.794          

5227 424900 Остале специјализоване услуге  5.794 5.794      

5324 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325+5328+5332+5334+5337+5339) 24.000 23.850 23.850      

5325 481000 

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(5326+5327) 24.000 23.850 23.850      

5327 481900 Дотацијае осталим непрофитним институцијама  23.850 23.850      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 30.000 29.644 29.644          

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 30.000 29.644 29.644          

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 30.000 29.644 29.644          
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Функција 111 - Програм 1001 – Програмска активност 0015 
у хиљадама динара 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ планираних 

прихода и 

примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 6 до 

11) 

Приходи и примања из буџета 

Из 

донација 

и помоћи 

Из 

осталих 

извора 
Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

/ града 

ООС

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 3.364 963 963      

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103) 3.364 963 963      

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 3.364 963 963      

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 3.364 963 963      

5105 791100 Приходи из буџета  963 963      

5171   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) 3.364 963 963      

5172   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5173+5341) 3.364 963 963      

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 

5293 + 5309 + 5324) 3.364 963 963      

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

(5197+5205+5211+5220+5228+5231) 3.364 963 963      

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 529        

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 2.835 963 963      

5212 423100 Административне услуге  67 67      

5216 423500 Стручне услуге  865 865      

5219 423900 Остале опште услуге  31 31      

5435   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 
963 

963 963      

5436   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  (5001) 3.364 963 963      

5437   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5172) 3.364 963 963      

 

Датум, 26. март 2020. године 

 

 


