-Преглед-

Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину –
по корисницима
3.12.2017.

У приложеним табелама се за сваки раздео и главу:
- Наводи укупан планирани износ расхода и издатака за 2018. годину, и објашњава се које су највеће ставке расхода;
- Сагледава се промена у односу на Буџет за 2017. годину, и указује на то које категорије расхода се највише повећавају или смањују.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

1.

Народна скупштина

2.131.717.000

1.0

Народна скупштина

638.139.000

1.1

Народна скупштина –
стручне службе

2.

3.

Председник Републике

Влада

1.493.578.000

198.177.000

15.254.808.000

3.1

Кабинет председника владе

25.846.000

3.2

Кабинет првог потпред. владе
и министра спољних послова

31.882.000

3.3

3.4

3.5

3.6

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

Кабинет потпред. владе и
министра трговине, туризма
и телекомуникација
Кабинет потпред. владе и
министра грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Кабинет потпредседника
владе и министра
унутрашњих послова
Кабинет министра без
портфеља задуженог за
демографију и поп. политику

Највеће ставке расхода и издатака
▫ За стручне службе опредељено је 1,5 млрд, од тога:
-за подршку рада народних посланика 1,3 млрд;
-за изборе за чланове нац. савета националних мањина 0,1 млрд;
▫ За вршење посланичке функције предвиђено је 0,6 млрд.
▫
▫
▫
▫

Расходи за запослене (посланике) износе 487 млн (76% расхода);
Расходи за трошкови путовања износе 150 млн (24% расхода).
Расходи за запослене износе 0,7 млрд (44% расхода);
Расходи за робе и услуге износе 0,6 млрд (40% расхода), од чега:
-стални трошкови 0,2 млрд,
-трошкови услуга по уговору 0,2 млрд;
▫ Издаци за основна средства износе 0,2 млрд (13% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 106 млн (54% расхода);
▫ Трошкови путовања износе 44 млн (22% расхода), а услуга по
уговору 35 млн (18 % расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 6,2 млрд (41% расхода), и
највећи део (4,4 млрд) је намењен Канцеларији за КиМ;
▫ Расходи за основна средства износе 4,2 млрд (28% расхода);
▫ Расходи за робе и услуге износе 2,3 млрд (15% расхода).
▫ Расходи за робе и услуге износе 18,4 млн (71% расхода), од чега:
-усл. по уговору износе 14,8 млн,
-трошкове путовања 3,3 млн;
▫ Расходи за запослене износе 7,4 млн (29% расхода).
▫ Расходи за робе и услуге износе 16,3 млн (51% расхода), од чега:
-усл. по уговору износе 12,2 млн,
-трошкове путовања 3 млн;
▫ Расходи за запослене износе 15,3 млн (48% расхода).

18.610.000

▫ Расходи за запослене износе 12,9 млн (69% расхода);
▫ Расходи за услуге по уговору износе 5,7 млн (31% расхода).

35.377.000

20.978.000

600.000.000

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

Најзначајнија повећања/смањења

-944.023.000

-30,7%

Расхода за запослене за 0.6 млрд ;
Расхода за робу и услуге за 0,3 млрд, од чега се
0,1 млрд односи на смањење расхода за услуге по
уговору.

+24.713.000

+4,0%

Расхода за запослене (посланике) за 24,7 млн.

-968.736.000

-39,3%

Расхода за запослене 0,6 млрд (у 2017. били виши
услед спровођењем председничких. избора);
Расхода за робу и услуге од 0,3 млрд (у 2017. су
били виши услед спровођењем пред. избора);

-44.866.000

-18,5%

+4.936.151.000

+47,8%

Трансфера осталим нивоима власти за 1,4 млрд;
Осталих расхода за 0,3 млрд.

+3.534.000

+15,8%

Расхода за робу и услуге за 4 млн, од чега за
повећање расхода за усл. по уговору од 3,3 млн.

+7.365.000

+30,0%

Расхода за запослене за 30 млн;
Расхода за трошкове путовања од 10 млн .

Расхода за основна средства за 3,4 млрд;

Расхода за робу и услуге за 3,8 млн, од чега за
повећање расхода за усл. по уговору од 2,6 млн;
Расхода за запослене за 3,5 млн.

+723.000

+4,0%

Расхода за запослене за 0,6 млн;
Расхода за робу и услуге за 0,2 млн.

▫ Расходи за запослене износе 17,5 млн (49% расхода);
▫ Расходи за услуге по уговору износе 17,7 млн (50% расхода).

+1.315.000

+3,9%

Расхода за услуге по уговору од 3,3 млн;
Расхода за запослене од 2 млн .

▫ Расходи за усл. по уговору износе 11,7 млн (56% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 7,1 млн (34% расхода).

-8.943.000

-29,9%

+439.379.000

+273,6%

▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 300 млн (50% расхода);
▫ Расходи за специјализоване усл. износе 267 млн (44% расхода).
▫ Половина средстава се односи на подршку спровођењу

популационе политике на територији Републике Србије, и
распоред и коришћење ових средстава ће се вршити у складу са
посебним актом Владе.

Расхода за запослене за 9,7 млн;
Расхода за услуге по уговору за 1,9 млн.

Расхода за специјализоване усл. за 267 млн;
Трансфера осталим нивоима власти за 170 млн.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

3.7

Кабинет министра без
портфеља задуженог за рег.
развој и јавна предузећа

3.8

Кабинет министра без
портфеља задуженог за
иновације и техноло. развој

3.9

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

Генерални секретаријат
Владе

Највеће ставке расхода и издатака

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 824 млн (97%
расхода). Целокупан износ трансфера ће се користити као

850.000.000

подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја
Републике Србије. Распоред и коришћење ових средстава ће се
вршити у складу са посебним актом Владе.

+624.459.000

+276,9%

Савет за борбу против
корупције

Трансфера осталим нивоима власти за 624 млн.

▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 408 млн (85%
расхода). Распоред и коришћење ових средстава ће се вршити у

480.000.000

складу са посебним актом Владе;

Нова глава.

▫ За подршку отварању регионалних иновационих стартап

центара планирано је 250 млн, а за подршку развоју и промоцију
женског иновационог предузетништва 100 млн.

618.511.000

▫ Расходи за запослене износе 184,7 млн (30% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге 181,9 млн (29% расхода), од тога се на
услуге по уговору односи 123,9 млн.
▫ Дотације међунар. орг. износе 163,6 млн (26% расхода), ово је

+99.232.000

+19,1%

+608.000

+3,0%

контрубуција Републике Србије према УНДП Србија;
▫ Расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале износе 66,2
млн (11%) расхода.

3.10

Најзначајнија повећања/смањења

21.087.000

▫ Расходи за услуге по уговору износе 19,7 млн (93% расхода).

Расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале
за 66 млн ;
Расхода за услуге и робу за 12,9 млн;
Трансфера осталим нивоима власти за 12,5 млн.

Расхода за услуге по уговору од 1,1 млн.
Расхода за запослене за 3,9 млн;

3.11

Служба за управљање
кадровима

3.12

Служба Координационог
тела Владе Републике
Србије за општине
Прешево, Бујановац и
Медвеђа

396.318.000

3.13

Авио-служба Владе

290.368.000

3.14

Канцеларија Савета за
националну безбедност и
заштиту тајних података

38.263.000

3.15

Канцеларија за сарадњу са
медијима

40.867.000

97.146.000

▫ Расходи за запослене износе 53,4 млн (55% расхода);
▫ Расходи за усл. по уговору износе 31,4 млн (32% расхода).

Расхода за машине и опрему за 2,2 млн;

+7.045.000

+7,8%

Расхода за новчане казне и пенале по решењу
судова за 1 млн
Расхода за услуге по уговору за 1,1 млн.

3.16

Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом

▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 261,8 млн (66%
расхода), и намењени су инфраструктурном и економском

развоју Прешева, Бујановца и Медвеђе;
▫ Субвенције приватним пред. износе 40 млн (10% расхода);
▫ Накнаде за соц. заштиту из буџета износе 38,5 млн (10%
расхода).
▫ Расходи за коришћење роба и усл. износе 270,5 млн (93%
расхода), од тога: -текуће поправке и одржав. 61,9 млн,
-услуге по уговору 124,4 млн,
-материјал 50,2 млн;

Расхода за робу и услуге 3,9 млн.

+15.381.000

+4,0%

Дотације невладиним организацијама за 8,5 млн;
Накнаде за соц. заштиту из буџета за 1,5 млн.

+43.045.000

+17,4%

▫ Расходи за запослене износе 27,5 млн (72% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 8,6 млн (22% расхода).

+1.416.000

+3,8%

▫ Расходи за запослене износе 31,8 млн (78% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 7,7 млн (19% расхода).

+3.850.000

+10,4%

Расхода за запослене за 46,6 млн;
Расхода за услуге и робу од 89,2 млн.
Расхода за запослене 1,3 млн;
Расхода за услуге и робу од 0,9 млн;
Расхода за машине и опрему за 0,6 млн.
Расхода за запослене 1,3 млн;
Расхода за услуге и робу од 1,2 млн;
Расхода за машине и опрему за 1,3 млн.

34.832.000

▫
▫
▫
▫

Расходи за запослене износе 12,9 млн (37% расхода);
Расходи за усл. по уговору износе 7,7 млн (22% расхода);
Дотације међународним организац. 7 млн (20% расхода);
Дотације невладиним организац. 4,5 млн (13% расхода).

-2.943.000

-7,8%

Расхода за услуге по уговору за 3,2 млн.

Раздео/Глава

Назив органа

3.17

Канцеларија за ревизију
система управљања сред. ЕУ

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин
49.164.000

Канцеларија за Косово и
Метохију

5.994.863.000

3.19

Kанцеларија за људска и
мањинска права

367.411.000

3.21

3.22

3,23

3.24

4.

5.

6.

Канцеларија за борбу
против дрога
Канцеларија за координаци.
послове у преговарачком
процесу са прив. институ.
самоуправе у Приштини
Канцеларија за управљање
јавним улагањима
Канцеларија националног
савета за координацију
сарадње са Руском
федерацијом и НР Кином
Канцеларија за
информационе технологије
и електронску управу
Уставни суд

Високи савет судства

Судови

▫ Расходи за запослене износе 37,5 млн (76% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 10,8 млн (22% расхода).

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

Најзначајнија повећања/смањења
Расхода за запослене за 1,6 млн;

+1.869.000

+4,0%

Расхода за робу и услуге за 2,5 млн;
Издаци за основна средства за 2,2 млн.

3.18

3.20

Највеће ставке расхода и издатака

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

18.969.000

37.815.000

2.944.573.000

50.000.000

2.191.928.000

▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 4,4 млрд (73%
расхода), од чега за:
-подршка функц. и унапр. локалних админ. капацитета 3,4 млрд
-изградњу и рекон. стам. објеката 454 млн;
▫ Расходи за робу и услуге износе 1,1 млрд (18% расхода);
▫ Расходи за субвенције износе 175,8 млн (3% расхода);
▫ Дотације невладиним орг. износе 175 млн (3% расхода).
▫ Дотације невладиним орг. 277,9 млн (76% расхода);
▫ Расходи за запослене 38,7 млн (11% расхода);
▫ Расходи за усл. по уговору износе 38,6 млн (11% расхода).
▫ За унапређење положаја нац. мањина опредељено је 276,3 млн.
▫ Расходи за запослене износе 15,3 млн (81% расхода);
▫ Расходи за усл. по уговору износе 3,5 млн (19% расхода).

▫ Расходи за запослене износе 22,3 млн (59% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 14,7 млн (39% расхода), од тога:
-трошкови путовања 7,1 млн,
-услуге по уговору 5,1 млн.
▫ Расходи за зграде и грађ. објекте износе 2,1 млрд (72% расхода);
▫ Остали расходи износе 603,5 млн (20% расхода).

+285.009.000

+5,0%

-37.276.000

-9,2%

+748.000

+4,1%

+1.366.000

+3,7%

+1.750.487.000

+146,6%

Трансфера осталим нивоима власти 150,8 млн.

Расхода за услуге по уговору од 40 млн.
Расхода за запослене за 0,6 млн
Расхода за робу и услуге 0,2 млн.
Расхода за запослене за 0,9 млн;
Издатака за нематеријалну имовину за 0,3 млн.
Расходи за зграде и грађ. објекте за 1,3 млрд;
Остали расходи за 240,1 млн.

▫ Расходи за запослене износе 29,0 млн (58% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 20,4 млн (41% расхода).

Нова глава.

▫ Расходи за основна средства износе 1,9 млрд (89% расхода), од
чега се 1,8 млрд односи на издатке за нематеријалну имовину.

Нова глава.
Расхода за запослене за 15,4 млн;

349.363.000

▫ Расходи за запослене износе 318,3 млн (91% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 30 млн (9% расхода).

+14.673.000

+4,4%

350.100.000

▫ Финансијска помоћ ЕУ представља 7% прихода;
▫ Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова износе
210,3 млн (60% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 87,6 млн (25% расхода);
▫ Расходи за усл. по уговору износе 42 млн (12% расхода).

-229.587.000

-39,6%

22.304.078.000

Расхода за услуге по уговору од 112,9 млн;

▫ Сопствени приходи износе 3,2 млрд (14% прихода).
▫ Расходи за запослене износе 15,5 млрд (70% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 5,8 млрд (26% расхода).

+1.318.109.000

+6,3%

Расхода за робу и услуге од 2 млн;
Издатака за машине и опрему за 2,4 млн.
Расхода за новчане казне и пенале по решењу
судова за 149,6 млн;
Расхода за услуге по уговору од 81,6 млн.
Расхода за услуге по уговору за 1,2 млрд;
Расхода за запослене за 0,3 млрд;
Расхода за новчане казне и пенале по решењу
судова за 0,2 млрд.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

6.0

Судови

6.1

Врховни касациони суд

457.053.000

6.2

Управни суд

309.381.000

6.3

Привредни апелациони суд

228.269.000

6.4

Прекршајни апелациони
суд

399.347.000

6.5

Апелациони судови

6.6

6.7

6.8

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

Виши судови

Основни судови

Привредни судови

63.114.000

1.484.974.000

Највеће ставке расхода и издатака
▫ Расходи за робу и усл. износе 63,1 млн (100% расхода), од тога:
-стални трошкови 37 млн,
-трошкови путовања 20 млн,
-услуге по уговору 6,1 млн;
▫ Сопствени приходи износе 109 млн (24% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 388,5 млн (85% расхода);
▫ Расходи за сталне трош. износе 55,4 млн (12% расхода).
▫ Сопствени приходи износе 56,4 млн (18% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 284,8 млн (92% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 24,4 млн (8% расхода).
▫ Сопствени приходи износе 60,7 млн (27% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 208,1 млн (91% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 16,8 млн (7% расхода).
▫ Сопствени приходи износе 106 млн (26% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 348,1 млн (87% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 50,8 млн (13% расхода).
▫ Сопствени приходи износе 223 млн (15% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 1,3 млрд (90% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,1 млрд (9% расхода).

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

Најзначајнија повећања/смањења
Расхода за социјална давањима запосленима за
4,2 млн.

-3.912.000

-5,8%

+17.262.000

+3,9%

+10.949.000

+3,7%

Расхода за запослене од 11 млн;

+5.728.000

+2,6%

Расхода за запослене од 5,7 млн;

-2.816.000

-0,7%

Расхода за запослене за 10,9 млн;
Расхода за робу и услуге од 13,7 млн.

+40.764.000

+2,8%

Расхода за запослене за 59 млн;
Расхода за робу и услуге од 10,4 млн.

4.004.973.000

▫ Сопствени приходи износе 0,3 млрд (8% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 2,3 млрд (57% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 1,5 млрд (37% расхода).

+48.097.000

+1,2%

10.996.792.000

▫ Сопствени приходи износе 1,8 млрд (16% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 7,3 млрд (66% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 3,2 млрд (29% расхода).

+916.470.000

+9,1%

1.253.042.000

▫ Сопствени приходи износе 0,1 млрд (12% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 1 млрд (81% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,2 млрд (12% расхода).

Расхода за запослене за 15,3 млн;
Расхода за робу и услуге од 1,9 млн.

Расхода за робу и услуге од 245,1 млн;
Расхода за запослене за 49,1 млн;
Расхода за новчане казне и пенале по решењу
судова за 243,1 млрд.
Расхода за услуге по уговору за 860 млн;
Расхода за запослене за 146,2 млн;
Расхода за запослене за 16,8 млн;

-26.424.000

-2,1%

Расхода за новчане казне и пенале по решењу
судова за 9,9 млрд.
Расхода за услуге по уговору за 42,8 млн.

6.9

Прекршајни судови

7.

Државно веће тужилаца

8.

Јавна тужилаштва

3.107.133.000

121.353.000

4.776.923.000

▫ Сопствени приходи износе 0,3 млрд (11% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 2,4 млрд (77% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,6 млрд (20% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 64,3 млн (53% расхода);
▫ Расходи за новчан казне и пенале по решењу судова износе
45 млн (37% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 11,2 млн (9% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 3,5 млрд (72% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 1,2 млрд (25% расхода).

Расхода за услуге по уговору за 209,5 млн;

+311.991.000

+11,2%

Расхода за запослене за 35,9 млн;

+2.906.000

+2,5%

Расхода за запослене за 2,8 млн.

+200.940.000

+4,4%

Расхода за услуге по уговору за 0,2 млрд.

Расхода за новчане казне и пенале по решењу
судова за 21,7 млрд.

Раздео/Глава
Глава/раздео

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

8.0

Јавна тужилаштва

7.429.000

8.1

Републичко јавно
тужилаштво

108.702.000

8.2

Тужилаштво за ратне
злочине

8.3

Тужилаштво за
организовани криминал

8.4

Апелациона јавна
тужилаштва

8.5

8.6

9.

10.

11.

12.

Највеће ставке
Највеће
и њихов
ставке удео
расхода
у расходима
и издатака
корисника
▫ Расходи за робу и услуге износе 7,4 млн (100% расхода), од
чега: -стални трошкови 4,9 млн,
-услуге по уговору 2,5 млн.

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

Најзначајнија повећања/смањења

+216.000

+3,0%

Расхода за коришћење роба и усл. од 0,2 млн.

▫ Расходи за запослене износе 90,6 млн (83% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 16,4 млн (15% расхода).

+5.443.000

+5,3%

Расхода за запослене од 5 млн;
Расхода за коришћење роба и услуга 1 млн.

106.439.000

▫ Расходи за запослене износе 96 млн (90% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 9,7 млн (9% расхода).

-2.656.000

-2,4%

281.842.000

▫ Расходи за запослене износе 240,4 млн (85% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 40,7 млн (14% расхода).

+25.237.000

+9,8%

290.313.000

▫ Расходи за запослене износе 254,2 млн (88% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 27,9 млн (10% расхода).

-8.657.000

-2,9%

Расхода за запослене од 5,9 млн;
Издатака за основна средства за 2,5 млн;

Виша јавна тужилаштва

1.436.798.000

▫ Расходи за запослене износе 915,7 млн (64% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 483,6 млн (34% расхода).

+77.691.000

+5,7%

Расхода за услуге по уговору од 56,3 млн;
Расхода за запослене од 24,8 млн.

Основна јавна тужилаштва

2.545.400.000

▫ Расходи за запослене износе 1,9 млрд (73% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,6 млрд (25% расхода).

+103.666.000

+4,2%

Државно
правобранилаштво

1.090.253.000

▫ Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова износе
400 млн (37% расхода);
▫ Расходи за усл. по уговору износе 285,7 млн (26% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 278,3 млн (26% расхода).

Заштитник грађана

195.296.000

▫ Расходи за запослене износе 157,4 млн (81% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 33 млн (17% расхода)

199.890.000

Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту
података о личности
Повереник за заштиту
равноправности

13.

Државна ревизорска
институција

14.

Фискални савет

15.

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

Министарство унутрашњих
послова

-6.945.000

-0,6%

-20.704.000

-9,6%

▫ Расходи за запослене износе 143,3 млн (72% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 47,3 млн (24% расхода)

-3.110.000

-1,5%

91.264.000

▫ Расходи за запослене износе 60 млн (66% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 24,6 млн (27% расхода)

-12.902.000

-12,4%

671.586.000

▫ Расходи за запослене износе 599,2 млн (89% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 52,5 млн (8% расхода)

-19.295.000

-2,8%

▫ Расходи за запослене износе 24,6 млн (58% расхода);
▫ Расходи за услуге по уговору износе 17,2 млн (41% расхода).

+2.956.000

+7,5%

+8.912.944.000

+13,5%

42.310.000

74.923.801.000

▫ Приходи од финансијска помоћ ЕУ износе 0,4 млрд (0,6%
прихода).
▫ Расходи за запослене износе 59,1 млрд (79% расхода);
Расходи за коришћење услуга по уговору износе 8,3 млрд
(11% расхода);
▫ Издаци за машине и опрему 5,1 млрд (7% расхода).

Расхода за запослене од 1,3 млн;
Расхода за коришћење роба и услуга од 3,6 млн.
Расхода за запослене од 23,6 млн;
Расхода за коришћење роба и услуга од 1,2 млн.

Расхода за услуге по уговору од 119,2 млн;
Расхода за запослене од 11,3 млн.
Расхода за запослене од 79,5 млн;
Расхода за услуге по уговору од 79 млн;
Расхода за новчане казне по решењу судова од
20,6 млн.
Расхода за запослене за 21,7 млн.
Расхода за запослене за 1,1 млн;
Издатака за нематеријалну имовину за 1,7 млн.
Расхода за запослене од 15,1 млн;
Издатака за машине и опрему за 3,4 млн.
Издатака за машине и опрему за 5,2 млн;
Расхода за запослене од 12,1 млн;
Расхода за робу и услуге од 10,2 млн.
Расхода за запослене од 1,1 млн;
Расхода за услуге по уговору од 1,7 млн.

Расхода за запослене за 4,8 млрд;
Издатака за основна средства за 3,5 млрд.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

15.0

Министарство унутрашњих
послова

74.667.473.000

15.1

Буџетски фонд за ванредне
ситуације

256.328.000

16.

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

Министарство финансија

1.036.290.511.000

Највеће ставке расхода и издатака
▫ Расходи за запослене износе 59,1 млрд (79% расхода);
▫ Расходи за коришћење услуга по уговору износе 8,3 млрд
(11% расхода);
▫ Издаци за машине и опрему 4,8 млрд (6% расхода).
▫ Издаци за машине и опрему износе 250 млн (98% расхода);
▫ Расходи и издаци овог раздела чине 56% укупних расхода и
издатака буџета;
▫ Издаци за отплату главнице износе 638 млрд (62% расхода);
▫ Дотације ООСО износе 185,3 млрд (18% расхода);
▫ Расходи за отплату камате и пратећи трошкови задуживања
износе 117,8 млрд (11% расхода).

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

+8.762.760.000

+13,3%

Расхода за запослене од 4,8 млрд;
Издатака за основна средства за 3,4 млрд.

+150.184.000

+141,5%

Издатака за мапине и опрему за 150 млн.

-177.300.293.000

-14,6%

Издатака за отплату главнице од 168,4 млрд;

258.334.884.000

+2.807.201.000

+1,1%

16.0

Министарство финансија

16.1

Управа царина

5.862.696.000

▫ Расходи за запослене износе 2,8 млрд (48% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 1,8 млрд (30% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 1,1 млрд (19% расхода).

+1.256.896.000

+27,3%

16.2

Пореска управа

9.788.836.000

▫ Расходи за запослене износе 6,4 млрд (65% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 2,2 млрд (23% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 0,9 млрд (9% расхода).

+1.031.304.000

+11,8%

16.3

Управа за трезор

3.370.017.000

Управа за дуван

26.297.000

▫ Расходи за запослене износе 21,5 млн (82% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 4,3 млн (16% расхода).

16.5

Управа за спречавање прања
новца

96.006.000

▫ Расходи за запослене износе 47 млн (49% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 35 млн (37% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 14 млн (15% расхода).

16.6

Управа за слободне зоне

18.081.000

▫ Расходи за запослене износе 15 млн (82% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 3 млн (17% расхода).

16.7

Управа за јавни дуг

16.8

Установа за регистар
обавезног социјалног
осигурања

756.512.657.000

281.037.000

▫ Издаци за отплату главнице износе 638 млрд (84% расхода);
▫ Расходи за отплату камате и пратећи трошкови задуживања
износе 117,7 млрд (16% расхода)
▫ Издаци за основна средства износе 149 млн (53% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 92 млн (33% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 40 млн (14% расхода).

Издатака за набавку фин. имовине 4,8 млрд.
Дотација ООСО од 15,8 млрд;
Расхода за основна средства од 0,6 млрд;
Расхода за робу и услуге од 0,5 млрд.
Расхода за запослене за 0,5 млрд.
Расхода за основна средства за 0,3 млрд;
Расхода за робу и услуге 0,3 млрд;

+479.056.000

+16,6%

+2.107.000

+8,7%

▫ Издаци за основна средства износе 1 млрд (31% расхода).
16.4

Дотација ООСО од 15,8 млрд;
Расхода за отплату камата за 16,1 млрд.
Издатака за земљиште 7,8 млрд;

▫ Дотације ООСО износе 185,3 млрд (72% расхода);
▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 33,3 млрд (13%
расхода).

▫ Расходи за запослене износе 1,2 млрд (36% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 1,1 млрд (33% расхода);

Најзначајнија повећања/смањења

+35.334.000

+58,2%

Издатака за основна средства за 0,2 млрд;
Расхода за робу и услуге за 0,2 млрд.
Расхода за робу и услуге 1,2 млн;
Издатака за мапине и опрему за 0,5 млн.

Издатака за нематеријалну имовину за 30 млн.
Расхода за запослене од 3,2 млн;

+1.232.000

+7,3%

-184.487.037.000

-19,6%

+73.614.000

+35,5%

Расхода за усл. по уговору од 1,9 млн.
Издатака за отплату главнице од 168,4 млрд;
Расхода за отплату камате и пратећих трошкова
задуживања од 16,3 млрд.
Издатака за основна средства за 51,6 млн;
Расхода за робу и услуге од 18,3 млн.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

Највеће ставке расхода и издатака

16.9

Буџетски фонд за
реституцију

2.000.000.000

17.

Министарство спољних
послова

7.336.917.000

Министарство спољних
послова

1.690.809.000

▫ Расходи за запослене износе 977 млн (58% расхода);
▫ Дотације међунар. орган. износе 367 млн (22% расхода)
▫ Расходи за робу и услуге износе 313 млн (18% расхода).

5.481.098.000

▫ Расходи за запослене износе 2,9 млрд (54% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 2,1 млрд (39% расхода);
▫ Издаци за основна средстава износе 0,4 млрд (8% расхода).

17.0

17.1

Дипломатско-конзуларна
представништва

17.2

Управа за сарадњу с
дијаспором и Србима у
региону

18.

Министарство за европске
интеграције

19.

Министарство одбране

70.484.263.000

19.0

Министарство одбране

67.201.139.000

19.1

19.2

19.3

19.4

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

Буџетски фонд за фин.
стамбених потреба проф.
припадника Војске Србије и
запослених у Мин. одбране
Буџетски фонд за
наоружање и војну опрему
Буџетски фонд за потребе
војног образовања и војне
научноистраживачке
делатности
Буџетски фонд за потребе
система специјалних веза

165.010.000

1.136.293.000

▫ Целокупна средства су опредељена расходе за накнаду штете
за повреде или штету нанету од стране државних органа.
▫ Расходи за запослене износе 4 млрд (54% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 2,4 млрд (33% расхода)
▫ Издаци за основна средстава износе 0,5 млрд (5% расхода);
▫ Дотације међунар. орган. износе 0,4 млрд (5% расхода).

▫ Дотације невладиним орг. износе 110 млн (67% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 34,9 млн (21% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 19,7 млн (12% расхода)
▫ Финансијска помоћ ЕУ износи 551 (48% прихода);
▫ Расходи за услуге по уговору износе 800 млн (70% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 175,1 млн (15% расхода);
▫ Остале дотације и трансфери износе 64 млн (6% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 36,5 млрд (52% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 17,5 млрд (25% расхода);
▫ Издаци за машине и опрему износе 13,2 млрд (19% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 36,5 млрд (54% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 17,2 млрд (26% расхода);
▫ Издаци за машине и опрему износе 11,2 млрд (17% расхода).

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

+1.500.000.000

+300,0%

+463.403.000

+6,7%

Најзначајнија повећања/смањења
Расходи за накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа за 1,5 млрд.
Издатака за зграде и грађ. објекте за 259 млн;
Издатака за машине и опрему за 75,7 млн;
Расхода за робу и услуге од 73,1 млн.

+37.389.000

+2,3%

Расхода за запослене од 20,2 млн;
Дотације међ. организацијама за 13,6 млн;
Издатака за зграде и грађ. објекте за 11 млн.
Издатака за зграде и грађ. објекте за 270 млн;

+436.649.000

+8,7%

Издатака за машине и опрему за 71,8 млн;
Расхода за робу и услуге од 78,9 млн.

-10.635.000

-6,1%

Расхода за робу и услуге за 12 млн.

Нови раздео.
Расхода за машине и опрему од 9,1 млрд;

+11.616.727.000

+19,7%

+9.977.821.000

+17,4%

Расхода за машине и опрему од 7,3 млрд;
Расхода за запослене од 2,2 млрд.

-162.000.000

-20,0%

Издатака за набавку дом. финансијске
имовине за 162 млн.

Расхода за запослене од 2,2 млрд.

▫ Издаци за зграде и грађ. објекте износе 350 млн (54%)
650.000.000

расхода;
▫ Издаци за набавку дом. фин. имовине износе 300 млн (46%
расхода).

2.020.002.000

▫ Издаци за машине и опрему износе 2 млрд (100% расхода).

+1.804.996.000

+839,5%

130.000.000

▫ Расходи за робу и услуге износе 97,5 млн (75% расхода);
▫ Издаци за машине и опрему износе 31,5 млн (24% расхода).

-8.900.000

-6,4%

Расхода за услуге и робу за 9,4 млн.

483.122.000

▫ Расходи за запослене износе 162 млн (33% расхода);
▫ Расходи за остале некретнине и опрему износе 322 млн
(67% расхода).

+4.810.000

+1,0%

Нема значајних промена.

Издатака за машине и опрему за 1,8 млрд.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

Министарство државне
управе и локалне
самоуправе

1.641.462.000

20.0

Министарство државне
управе и локалне
самоуправе

1.299.478.000

20.1

Буџетски фонд за
националне мањине

20.2

Буџетски фонд за програм
локалне самоуправе

21.

Министарство привреде

20.

21.0

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

Министарство привреде

21.800.000
320.184.000
39.844.246.000

39.317.568.000

Дирекција за мере и
драгоцене метале

212.327.000

21.2

Установа у области
стандардизације

133.563.000

21.3

Установа у области
акредитације

180.778.000

Управа за брзи одговор

22.

Министарство
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре

▫ Расходи за запослене износе 385 млн (23% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 368 млн (22% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 284 млн (17% расхода);
▫ Дотације међ. организацијама износе 284 млн (17% расхода);
▫ Субвенције износе 260 млн (16% расхода), и целокупан износ
се опредељује ЈП Службени гласник.
▫ Расходи за запослене износе 385 млн (30% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 282 млн (22% расхода);
▫ Дотације међ. организацијама износе 284 млн (22% расхода);
▫ Субвенције ЈП Службени гласник износе 260 млн (20%
расхода).
▫ За реформу јавне управе планирано је 0,6 млрд.
▫ Расходи за дотације невладиним организацијама износе 17,8
млн (82% расхода);
▫ Расходи за специјализоване услуге износе 4 млн (18% расхода).
▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 320 млн (100%
расхода).
▫ Издаци за набавку домаће фин. имовине износе 20,1 млрд
(51% расхода)
▫ Расходи за субвенције износе 15 млрд (38% расхода), о чега се
13 млрд односи на субвенције приватним предузећима.
▫ Издаци за набавку домаће фин. имовине износе 20,1 млрд
(51% расхода)
▫ Расходи за субвенције износе 15 млрд (38% расхода), о чега се
13 млрд односи на субвенције приватним предузећима.
▫ За регионални развој је планирано 1,9 млрд.

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

10.000

79.911.077.000

▫ Расходи за робу и услуге износе 63 млн (29% расхода);
▫ Расходи за машине и опрему износе 25 млн (12% расхода).

-1.141.308.000

-41,0%

Дотација међ. организацијама за 0,3 млрд.

-1.220.557.000

-48,4%

+20.000.000

+1111,1%

Расходи за дотације невладиним организацијама
за 16 млн;
Расходи за специјализоване услуге за 4 млн.

+309.553.000

+2911,8%

Трансфера осталим нивоима власти за 310 млн.

+6.260.633.000

+18,6%

Расхода за социјална давања запосленима за
1,4 млрд;

Издатака за набавку домаће фин. имовине од 5,6
млрд;
Расходи за субвенције од 0,7 млрд.

+6.216.474.000

+18,8%

Издатака за набавку домаће фин. имовине од 5,6
млрд;
Расходи за субвенције од 0,7 млрд.
Расхода за машине и опрему од 16,6 млн;

+10,7%

▫ Расходи за запослене износе 71,6 млн (54% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 30,7 млн (23% расхода);
▫ Дотације међунар. орг. износе 26,8 млн (20% расхода).

+2.402.000

+1,8%

▫ Расходи за робу и услуге износе 90,5 млн (50% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 80,7 млн (45% расхода).

+21.204.000

+13,3%

0

0,0%

▫ Примања од иностраних задуживања износе 40,3 млрд (55%
прихода);
▫ Расхода за зграде и грађевинске објекте износе 53,7 млрд (67%
расхода);.
▫ Расходи за субвенције износе 21,6 млрд (27% расхода);

Расхода за социјална давања запосленима за
1,4 млрд;
Расхода за робу и услуге за 0,3 млрд.

+20.553.000

▫ Нема значајних расхода.

Најзначајнија повећања/смањења
Донација, дотација и трансфера за 0,6 млрд.

▫ Расходи за запослене износе 112 млн (53% расхода);

21.1

21.4

Највеће ставке расхода и издатака

+4.241.164.000

+5,6%

Расхода за запослене од 4,7 млрд;
Расхода за робу и услуге за 2,4 млн..
Расхода за запослене за 2,9 млн.
Расхода за запослене од 11,2 млн;
Расхода за робу и услуге за 9,8 млн.
Нема промена.
Издаци за зграде и грађ. објекте од 3,6 млрд;
Издатака за набавку домаће финансијске
имовине за 1,5 млрд.
Расхода за субвенције јавним нефинан. пред. и
орган. од 1 млрд.

Раздео/Глава

Назив органа

22.0

Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

22.1

Управа за утврђивање
способности бродова за
пловидбу

22.3

Дирекција за водне путеве

23.

23.0

23.1

Министарство правде

Министарство правде

Управа за извршење
кривичних санкција

79.081.753.000

70.448.000
758.876.000

19.234.319.000

5.175.204.000

12.624.026.000

Највеће ставке расхода и издатака
▫ Примања од иностраних задуживања износе 40,3 млрд (55%
прихода);
▫ Расхода за зграде и грађевинске објекте износе 53,4 млрд (68%
расхода);.
▫ Расходи за субвенције износе 21,6 млрд (27% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 41 млн (58% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 22 млн (32% расхода);
▫ Издаци за машине и опрему износе 6 млн (9% расхода).
▫ Финансијска помоћ ЕУ износи 448 млн (59% прихода);
▫ Издаци за основна сред. износе 390 млрд (51% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 286 млн (38% расхода).
▫ Сопствени приходи износе 3 млрд (15% прихода);
▫ Расходи за запослене износе 6,8 млрд (35% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 4 млрд (21% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 3,5 млрд (18% расхода);
▫ Остали расходи износе 2,9 млрд (15% расхода).
▫ Остали расходи износе 2,1 млрд (41% расхода), од тога:
-Дотације невладиним организацијама 0,5 млрд,
-Новчане казне и пенали по решењу судова 1,5 млрд.
▫ Издаци за основна сред. износе 1,5 млрд (28% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 0,9 млрд (17% расхода);
▫ Расхода за усл. по уговору износе 0,6 млрд (11% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 5,7 млрд (45% расхода);
▫ Расходи за основна средства износе 2,6 млрд (20% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 2,5 млрд (20% расхода);
▫ Расходи за залихе износе 1,5 млрд (12% расхода);
▫ За изградњу новог затвора у Панчеву планирано је 1,2 млрд.

Промена у односу на Буџет за 2017. годину
Повећање (+)
Смањење (-)

у%

Најзначајнија повећања/смањења
Расхода за зграде и грађ. објекте од 3,7 млрд;

+4.178.108.000

+5,6%

Издатака за набавку домаће финансијске
имовине за 1,5 млрд.
Расхода за субвенције јавним нефинан. пред. и
орган. од 1 млрд.

+5.485.000

+8,4%

+73.932.000

+10,8%

Расхода за машине и опрему за 3,7 млн;
Расхода за робу и услуге за 1,4 млн.
Расхода за робу и услуге за 71,8 млн.
Издатака за основна средства за 2,1 млрд;

+5.002.084.000

+35,1%

Расходи за робу и услуге за 1,6 млрд;
Расхода за запослене за 1 млрд;
Расхода за залихе 1 млрд;
Расхода за соц. заштиту из буџета 1,4 млрд.

+1.475.629.000

+39,9%

Расход за запослене од 445 млн, од тога се 343
млн односи на социјална давања запосленима;
Расхода за новчане казне и пенале по решењу
судова од 533 млн;
Издатака за основна средства од 456 млн.
Расходи за робу и услуге за 1,8 млрд;

+3.554.010.000

+39,2%

Расхода за основна средства за 1,6 млрд;
Расхода за залихе за 1 млрд
Накнада за соц. заштиту из буџета за 1,4 млрд;
Расхода за робу и услуге за 6,2 млн;

23.2

Дирекција за управљање
одузетом имовином

23.3

Правосудна академија

60.588.000

341.970.000

▫ Расходи за запослене износе 30 млн (49% расхода);

Расхода за новчане казне и пенале по решењу
судова од 3,5 млн;
Расхода за запослене од 2,9 млн.

+13.866.000

+29,7%

▫ Расходи за робу и услуге износе 184 млн (54% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 156 млн (46% расхода).

-72.818.000

-17,6%

+31.397.000

+3,1%

Дотација невладиним организацијама за 29,5
млн.

+0,7%

Издатака за зграде и грађевинске објекте за 1,2
млрд.
*У 2017. години у оквиру овог раздела су биле и
главе које се у Предлогу ЗОБ за 2018. налазе на
разделу Мин. за заштиту животне средине.

▫ Расходи за робу и услуге износе 24 млн (40% расхода).

23.4

Управа за сарадњу с црквама
и верским заједницама

1.032.531.000

▫ Дотације невладиним организац. 0,7 млрд (71% расхода);
▫ Дотације орган. обавезног соц. осигурања 0,3 млрд (25%
расхода).

24.

Мин. пољопривреде,
шумарства и водопривреде*

44.109.239.000

▫ Приходи од фин. помоћ ЕУ износе 2,6 млрд (6% прихода);
▫ Субвенције износе 34,3 млрд (78% расхода).

+321.683.000

Расхода за запослене за 6 млн;
Расхода за услуге и робу од 77,9 млн.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

24.0

Мин. пољопривреде,
шумарства и водопривреде

24.1

Фонд за подстицање развоја
пољопривредне производње
у Републици Србији

23.2

Управа за ветерину

23.3

Управа за заштиту биља

23.4

Републичка дирекција за
воде

23.5

Буџетски фонд за воде
Републике Србије

23.6

Управа за шуме

23.7
23.8

23.9

Буџетски фонд за шуме
Републике Србије
Буџетски фонд за развој
ловства Републике Србије
Дирекција за националне
референтне лабораторије

1.446.376.000

800.000.000

4.144.060.000

976.216.000
1.534.484.000
3.304.493.000

332.563.000

▫ Расходи за робу и услуге износе 0,4 млрд (28% расхода);
▫ Издаци за зграде и грађ. објекте износе 0,4 млрд (28% расхода);
▫ Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова износе
0,3 млрд (22% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 0,2 млрд (16% расхода).

Повећање (+)
Смањење (-)
-2.082.529.000

у%

-59,0%

▫ Целокупна средства су опредељена за субвенције.
▫ Субвенције јавним нефинан. предузећима и организацијама
износе 3 млрд (73% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,7 млрд (17% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 0,4 млрд (10% расхода).
▫ Расходи за робу и услуге износе 648 млн (66% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 173 млн (18% расхода);
▫ Субвенције јавним нефинан. предузећима и организацијама
износе 120 млн (12% расхода);
▫ Издаци за основна средства 1,3 млрд (87% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,1 млрд (6% расхода);
▫ Расходи за зграде и грађ. објекте износе 2,8 млрд (86%
расхода);
▫ Расходи за специјализоване усл. износе 0,4 млрд (11%
расхода).
▫ Расходи за робу и услуге износе 231 млн (70% расхода), од чега
за специјализоване услуге 199 млн;
▫ Расходи за запослене износе 74 млн (22% расхода).

Најзначајнија повећања/смањења
Расхода за робу и услуге за 0,9 млрд;
Субвенција за 0,5 млрд;

Нема промена.
Расхода за специјализоване услуге за 0,5 млрд;

+377.487.000

+10,0%

Субвенција јавним нефинан. предузећима од
0,2 млрд;

+216.758.000

+28,5%

Расхода за робу и услуге за 205,2 млрд;

+437.083.000

+39,8%

Издаци за основна средства 0,4 млрд, од тога се
0,3 млрд односи на машине и опрему.

+1.053.178.000

+46,8%

Расходи за зграде и грађ. објекте од 1,1 млрд.

+37.296.000

+12,6%

Издатака за машине и опрему за 22,5 млн;
Расхода за услуге и робу од 11,7 млн.

▫ Целокупна средства су опредељена за субвенције.

Нема промена.

110.514.000

▫ Целокупна средства су опредељена за субвенције.

Нема промена.

214.087.000

Управа за аграрна плаћања

29.842.069.000

23.11

Управа за пољопривредно
земљиште

654.377.000

Министарство заштите
животне средине

Највеће ставке расхода и издатака

750.000.000

23.10

25.

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

5.858.551.000

▫ Расходи за основна средства износе 114 млн (53% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 66 млн (31% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 33 млн (15% расхода).
▫ Субвенције јавним нефинан. предузећима и организацијама
износе 29,2 млрд (98% расхода). Распоред и коришћење ових
средстава ће се вршити у складу са посебним актом Владе
▫ Субвенција јавним нефинан. предузећима износе 300 млн
(46% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 210 млн (32% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 65 млн (10% расхода).
▫ Субвенција 2,7 млрд (46% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 1,6 млрд (27% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 0,6 млрд (10%
расхода);
▫ Расходи за запослене износе 0,4 млрд (7% расхода).

-5.491.000

-2,5%

+3.146.070.000

+11,8%

-341.034.000

-34,3%

Расхода за услуге и робу од 49,4 млн;
Издатака за машине и опрему за 66,9 млн.
Субвенција јавним нефинан. предузећима од 2,9
млрд.
Трансфера осталим нивоима власти од 275 млн;
Расходи за зграде и грађ. објекте од 28 млн;
Субвенција за 26,2 млн.

Нови раздео.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

25.0

Министарство заштите
животне средине

25.1

Агенција за заштиту
животне средине

25.2

Зелени фонд Републике
Србије

26.

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа

Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

2.580.756.000

282.795.000
2.995.000.000

197.335.943.000

Највеће ставке расхода и издатака
▫ Субвенција 0,5 млрд (20% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,9 млрд (35% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 0,4 млрд (14% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 0,3 млрд (12% расхода).
▫ Расходи за робу и услуге износе 114 млн (40% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 84 млн (30% расхода);
▫ Расходи за основна средства износе 84 млн (30% расхода).
▫ Субвенције приватним пред. износе 2,2 млрд (73% расхода);
▫ Расходи за специјализоване усл. износе 0,5 млрд (18% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 105 млрд (53% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 41 млрд (21% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 33 млрд (17% расхода).

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

Најзначајнија повећања/смањења
Нови раздео.

+55.660.000

+24,5%

+705.000.000

+30,8%

Издаци за основна средства за 48,2 млн, од чега:
-за зграде и грађ. објекте 40 млн,
-за машине и опрему од 8,2 млн.
Расходи за специјализоване усл. износе 0,5 млрд;
Трансфера ост. нивоима власти за 0,2 млрд.
Расход за запослене за 9,4 млрд;

+21.379.164.000

+12,2%

Расхода за робу и услуге за 6,7 млрд;
Трансфера осталим нивоима власи за 3,1 млрд;
Расхода за основна средства за 1,8 млрд;

26.0

Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

19.668.780.000

26.1

Основно образовање

82.924.839.000

26.2

Средње образовање

26.3

Ученички стандард

26.4

Више и универзитетско
образовање

26.5

Студентски стандард

26.6

26.7

Завод за унапређивање
образовања и васпитања
Завод за вредновање
квалитета образовања и
васпитања

39.426.475.000

4.362.422.000

42.454.701.000

8.136.257.000

▫ Расходи за специјализоване усл. износе 13,9 млрд (71% расхода);
▫ Дотације међунар. орг. износе 2,1 млрд (11% расхода);
▫ Субвенције износе 1,4 млрд (7% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 50,6 млрд (61% расхода);
▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 19,2 млрд (23%
расхода).
▫ Расходи за робу и услуге износе 10,8 млрд (13% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 24,6 млрд (63% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 7,7 млрд (20% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 5,5 млрд (14% расхода).
▫ Накнаде за соц. заштиту из буџета износе 2,6 млрд (60%
расхода);
▫ Расходи за запослене износе 1 млрд (24% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 0,2 млрд (6% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 26,6 млрд (63% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 9,1 млрд (21% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 5,9 млрд (14% расхода).
▫ Накнаде за соц. зашт из буџета износе 4,1 млрд (50% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 1,6 млрд (19% расхода);
▫ Издаци за набавку дом. фин. имовине износе 1 млрд (12%
расхода).

251.034.000

▫ Расходи за робу и услуге износе 156 млн (62% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 91 млн (36% расхода).

111.435.000

▫ Расходи за робу и услуге износе 60 млн (54% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 41 млн (37% расхода).

+2.703.439.000

+15,9%

+10.264.078.000

+14,1%

Расхода за робу и услуге за 1,3 млрд;
Издатака за основна средства за 0,8 млрд.
Расход за запослене за 4,7 млрд;
Расхода за робу и услуге за 4 млрд;
Трансфера осталим нивоима власти за 1,2 млрд.
Расход за запослене за 2,7 млрд;

+5.383.038.000

+15,8%

Расхода за робу и услуге за 1,3 млрд;
Трансфера осталим нивоима власти за 1,2 млрд.

+182.802.000

+4,4%

+2.459.399.000

+6,1%

+274.894.000

+3,5%

+105.640.000

+72,7%

+5.874.000

+5,6%

+5.785.433.000

+49,9%

Расход за запослене за 57,6 млн;
Издатака за зграде и грађ. објекте за 67,3 млн.
Расход за запослене за 1,9 млрд.
Трансфера осталим нивоима власи за 0,6 млрд.
Расход за запослене за 93,8 млн;
Накнада за соц. зашт из буџета за 98,2 млн;
Издатака за зграде и грађ. објекте за 92,2 млн.
Расхода за робу и услуге за 100,1 млн.

Издатака за основна средства за 6,5 млн.

▫ Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
27.

Министарство здравља

17.380.099.000

12,4 млрд (71% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 1,7 млрд (10% расхода);
▫ Остале дотације и трансфери износе 1,4 млрд (8% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 1,2 млрд (7% расхода).

Дотација орган. обавезног соц. осигурања за 6,3
млрд.
Расхода за машине и опрему за 1,6 млрд.

Раздео/Глава

Предлог буџета за 2018. годину

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа
Износ у дин

Највеће ставке расхода и издатака

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

+5.777.117.000

+52,5%

Најзначајнија повећања/смањења

▫ Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
27.0

27.1

27.2

27.3

28.

Министарство здравља

Управа за биомедицину
Буџетски фонд за фин.
Црвеног крста Србије
Буџетски фонд за лечење
обољења, стања или повреда
које се не могу успешно
лечити у Републици Србији

Министарство рударства и
енергетике

16.784.720.000

26.433.000
300.000.000

268.946.000

11.765.298.000

12,4 млрд (74% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 1,7 млрд (10% расхода);
▫ Остале дотације и трансфери износе 1,4 млрд (8% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,9 млрд (5% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 13,7 млн (52% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 7,1 млн (27% расхода);
▫ Донације, дотације и трансфери износе 5 млн (19% расхода).

Расхода за машине и опрему за 1,6 млрд.
Расхода за услуге по уговору за 0,6 млн;

+772.000

+3,0%

Нема промена.

организацијама.

▫ Субвенција јавним нефинансијским предузећима износе
6,1 млрд (52% расхода);
▫ Издаци за набавку стране финансијске имовине 1,7 млрд (15%
расхода);
▫ Издаци за залихе износе 1,5 млрд (13% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 1,1 млрд (9% расхода);
▫ За формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата

Расхода за запослена за 0,6 млн;
Осталих дотација и трансфера за 1 млн.

▫ Целокупна средства су опредељена за дотације невладиним

▫ Целокупни расходи су опредељена за специјализоване услуге.

Дотација орган. обавезног соц. осигурања за 6,3
млрд.

+7.544.000

+2,9%

-1.153.255.000

-8,9%

-1.167.500.000

-13,9%

Расходи за специјализоване услуге за 7,5 млн .

Издатака за набавку стране финансијске
имовине за 1,7 млрд
Расходи за зграде и грађ. објекте 0,9 млрд;
Расхода за робу и услуге од 1,9 млрд;

нафте и природног гаса планирано је 4,4 млрд.
28.0

28.1

28.2

Министарство рударства и
енергетике
Буџетски фонд за
унапређење енергетске
ефикасности
Управа за резерве
енергената

7.246.563.000
160.000.000

4.358.735.000

Министарство културе и
информисања

13.320.754.000

29.0

Министарство културе и
информисања

7.774.476.000

29.1

Установе културе

5.546.278.000

29.

▫ Субвенција износе 6,2 млрд (85% расхода);
▫ Издаци за зграде и грађ. објекте износе 0,5 млрд (7% расхода).
▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 150 млн (94%
расхода);
▫ Расходи за услуге по уговору износе 10 млн (6% расхода).
▫ Издаци за набавку стране финансијске имовине 1,7 млрд (40%
расхода);
▫ Издаци за залихе износе 1,5 млрд (36% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 0,6 млрд (13% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,5 млрд (11% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 2,4 млрд (18% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 3,5 млрд (26% расхода);
▫ Субвенција износе 4 млрд (30% расхода);
▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 1,9 млрд (14%
расхода).
▫ Субвенција износе 4 млрд (51% расхода);
▫ Трансфери осталим нивоима власти износе 1,9 млрд (24%
расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,9 млрд (11% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 2,3 млрд (41% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 2,6 млрд (47% расхода);
▫ Расходи за основна средства износе 0,6 млрд (11% расхода).

Расходи за зграде и грађ. објекте 0,9 млрд;
Нема промена.

+14.245.000

+0,3%

Издатака за набавку стране финансијске
имовине за 1,7 млрд
Расхода за специјализоване услуге за 1,7 млрд.
Трансфера осталим нивоима власи за 0,7 млрд;

+347.827.000

+2,7%

+1.003.360.000

+14,8%

-655.533.000

-10,6%

Расхода за робу и услуге за 0,8 млрд;
Издатака за зграде и грађевинске објекте за 1,1
млрд;
Трансфера осталим нивоима власти за 0,7 млрд;
Расхода за робу и услуге од 0,3 млрд.
Расхода за робу и услуге за 0,5 млрд;
Издатака за зграде и грађевинске објекте за 1,1
млрд.

Раздео/Глава
30.

30.0

Предлог буџета за 2018. годину

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа
Износ у дин
Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања
Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања

149.243.389.000

Највеће ставке расхода и издатака
▫ Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 104 млрд (70%
расхода);
▫ Дотације ООСО износе 23,7 млрд (16% расхода).

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

+1.295.047.000

+0,9%

+1.272.025.000

+0,9%

+1.541.000

+0,4%

Нема значајних промена.

Нема значајних промена.

▫ Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 103,2 млрд (71%
145.887.301.000

расхода);
▫ Дотације ООСО износе 23,2 млрд (16% расхода).

Најзначајнија повећања/смањења
Расхода за запослене за 1,1 млрд;
Дотација ООСО за 1,3 млрд.
Расхода за запослене за 1,1 млрд;
Дотација ООСО за 1,3 млрд.

30.1

Инспекторат за рад

358.804.000

▫ Расходи за запослене износе 313 млн (87% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 28 млн (8% расхода);

30.2

Буџетски фонд за програме
заштите и унапређења
положаја особа са
инвалидитетом

468.876.000

▫ Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 68,5 млн (15%
расхода)
▫ Дотације невладиним организац. 400 млн (85% расхода).

+27.000

0,0%

30.3

Буџетски фонд за установе
социјалне заштите

518.553.000

▫ Расходи за основна средства износе 320 млн (62% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 174 млн (34% расхода).

-249.000

0,0%

+1.005.000

+5,5%

Расхода за запослене за 0,9 млн.

+20.698.000

+2,9%

Накнада за социјалну заштиту из буџета за 14,2
млн.

30.4

30.5

28.6

31.

31.0

31.1
31.2

Управа за безбедност и
здравље на раду
Установе за остваривање
права запослених из радног
односа и савета за развој
социјалног дијалога
Буџетски фонд за
професионалну
рехабилитацију и
подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом

19.381.000

740.474.000

▫ Расходи за запослене износе 16 млн (84% расхода);
▫ Расходи за услуге по уговору износе 3 млн (16% расхода).
▫ Накнаде за соц. заштиту из буџета износе 682 млн (92%
расхода).

Расхода за машине и опрему од 100 млн;

1.250.000.000

▫ Субвенција јавним нефинансијским предузећима износе
0,7 млрд (56% расхода);
▫ Дотације орган. обавезног соц. осигурања износе 0,5 млрд (44%
расхода).

Министарство омладине и
спорта

5.644.029.000

▫ Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 2,1 млрд
(37% расхода)
▫ Дотације невладиним организације 2,1 млрд (37% расхода);
▫ Издаци за зграде и грађ. објекте износе 0,8 млрд (14% расхода).

+986.336.000

Министарство омладине и
спорта

3.701.537.000

▫ Дотације невладиним организацијама 2,1 млрд (56% расхода);
▫ Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 1,3 млрд (34%
расхода).

+312.368.000

+9,2%

▫ Целокупни издаци су опредељена зграде и грађ. објекте.

+564.700.000

+868,8%

-1.000.000

-2,0%

Буџетски фонд за
финансирање спорта
Установа из области
антидопинга

629.700.000
49.500.000

▫ Расходи за робу и услуге износе 38 млн (76% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 11 млн (23% расхода).

Расхода за сталне трошкове за 100 млн.

Нема промена.

Издатака за зграде и грађ. објекте за 645 млн;

+21,2%

Дотација невладиним орг. за 140,1 млн;
Накнаде за соц. заштиту из буџета за 173,4 млн.
Накнаде за соц. заштиту из буџета за 156,6 млн.
Дотација невладиним орг. за 140,1 млн.
Расходи за зграде и грађ. објекте од 564,7 млн.
Расхода за робу и услуге од 2,3 млн.

Раздео/Глава

Назив органа

31.3

Установе у области физичке
културе

445.511.000

31.4

Фонд за младе таленте

817.781.000

32.

Mинистарство трговине,
туризма и телекомуникација

4.505.309.000

32.0

Mинистарство трговине,
туризма и телекомуникација

4.205.687.000

32.1

33.
34.

Предлог буџета за 2018. годину
Износ у дин

Буџетски фонд за
унапређење и развој области
елект. комуникација и
информационог друштва
Безбедносно-информативна
агенција
Републички секретаријат за
законодавство

35.

Републички секретаријат за
јавне политике

36.

Републички завод за
статистику

299.622.000

5.305.654.000
79.714.000
214.790.000

Највеће ставке расхода и издатака

Промена у односу на Буџет за 2017. годину
Повећање (+)
Смањење (-)

у%

Најзначајнија повећања/смањења

+93.458.000

+26,5%

Расходи за зграде и грађ. објекте од 75,3 млн;
Расхода за робу и услуге од 14,9 млн.

▫ Расходи за запослене износе 117 млн (26% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 167 млн (37% расхода);
▫ Расходи за зграде и грађ. објекте износе 137 млн (31% расхода).
▫ Накнаде за соц. заштиту из буџета износе 0,8 млрд (98% расхода)
▫ Субвенција износе 1,2 млрд (26% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 1 млрд (22% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 0,9 млрд (19% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 0,6 млрд (13% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 0,6 млрд (13% расхода).
▫ Субвенција износе 1,2 млрд (28% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,9 млрд (21% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 0,9 млрд (20% расхода);
▫ Трансфери ост. нивоима власти износе 0,6 млрд (14% расхода);
▫ Издаци за основна средства износе 0,4 млрд (10% расхода).

+16.810.000

+2,1%

+742.552.000

+19,7%

+632.476.000

+17,7%

▫ Расходи за основна средства износе 192 млн (64% расхода);
▫ Расходи за специјализоване услуге износе 103 млн (34% расхода).

+110.076.000

+58,1%

Нема података

+680.542.000

+14,7%

3.379.000

4,4%

-39.425.000

-15,5%

+280.473.000

+32,3%

▫ Расходи за запослене износе 75 млн (94% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 5 млн (6% расхода).
▫ Расходи за усл. по уговору износе 132 млн (61% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 65 млн (30% расхода).

1.149.831.000

▫ Расходи за запослене износе 596 млн (52% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 481 млн (42% расхода).

37.

Републички
хидрометеоролошки завод

1.218.130.000

▫ Расходи за запослене износе 541 млн (44% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 481 млн (39% расхода);
▫ Расходи за основна средства износе 113 млн (9% расхода);
▫ Дотације међународним организацијама 81 млн (7% расхода).
▫ За противградну заштиту је планирано 0,5 млрд.

38.

Републички геодетски завод

3.876.982.000

▫ Расходи за запослене износе 2,6 млрд (66% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 1,1 млрд (28% расхода).

39.

Републички сеизмолошки
завод

34.149.000

40.

Републичка дирекција за
имовину Републике Србије

414.133.000

Накнаде за соц. заштиту из буџета од 16,8 млн.
Издатака за основна средства за 322,7 млн;
Субвенција за 285 млн.

Субвенција за 285 млн;
Издатака за основна средства за 242,4 млн.

Издатака за основна средства од 80,3 млн;
Расхода за робу и услуге од 29,8 млн.

Нема података
Расход за запослене од 3,2 млн.
Расхода за услуге по уговору од 36,3 млн;
Расход за запослене од 3,4 млн.
Расхода за робу и услуге од 203,1 млн;
Расход за запослене од 37,6 млн.
Расхода за робу и услуге од 80,1 млн;

+89.036.000

+7,9%

+158.167.000

+4,3%

Издатака за машине и опрему за 13,9 млн;
Расхода за запослене од 8,9 млн;
Дотација међународним орг. од 10 млн.
Издатака за основна средства за 101,5 млн;
Расхода за запослене од 35,1 млн;
Расхода за робу и услуге од 21,6 млн.

▫ Расходи за запослене износе 22 млн (64% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 9,7 млн (29% расхода).
▫ Издаци за основна средства износе 181 млн (44% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 116 млн (28% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 98 млн (24% расхода).

+5.014.000

+17,2%

+33.005.000

+8,7%

Издатака за основна средства за 2,4 млн;
Расхода за робу и услуге од 1,7 млн.
Расходи за зграде и грађ. објекте од 21,5 млн.

Раздео/Глава
41.
42.
43.

Предлог буџета за 2018. годину

Промена у односу на Буџет за 2017. годину

Назив органа
Износ у дин
Центар за разминирање
Завод за интелектуалну
својину
Завод за социјално
осигурање

46.141.000
147.462.000
24.842.000

Највеће ставке расхода и издатака
▫ Расходи за робу и услуге износе 34 млн (74% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 11 млн (23% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 107 млн (72% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 35 млн (24% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 16 млн (65% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 7 млн (29% расхода).
▫ Накнаде за соц. заштиту из буџета износе 228 млн (33% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 181 млн (26% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 160 млн (23% расхода);
▫ Расходи за основна средства износе 125 млн (18% расхода).
▫ Расходи за робу и услуге износе 193 млн (76% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 48 млн (19% расхода).

Повећање (+)
Смањење (-)

у%

Најзначајнија повећања/смањења

+16.448.000

+55,4%

+7.680.000

+5,5%

Расхода за запослене за 4,3 млн.

+892.000

+3,7%

Расхода за запослене за 0,7 млн.

+34.142.000

+5,2%

+138.331.000

+120,7%

Расхода за робу и услуге за 16,6 млн.

44.

Српска академија наука и
уметности

696.435.000

45.

Управа за јавне набавке

252.892.000

46.

Републичка комисија за
заштиту права у поступцима
јавних набавки

123.529.000

▫ Расходи за робу и услуге износе 90 млн (73% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 30 млн (24% расхода).

+1.576.000

+1,3%

Расхода за робу и услуге за 4 млн.

47.

Геолошки завод Србије

255.649.000

▫ Расходи за запослене износе 175 млн (69% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 59 млн (23% расхода).

+13.380.000

+5,5%

Расхода за запослене за 11,7 млн.

48.

Комесаријат за избеглице и
миграције

+223.061.000

+5,3%

49.

Агенција за борбу против
корупције

+23.411.000

+6,9%

4.416.385.000

▫ Донације, дотације и трансфери износе 3,2 млрд (72% расхода);
▫ Накнаде за соц. заштиту из буџета износе 0,8 млрд (18% расхода).

Расхода за запослене за 16,2 млн;
Расхода за робу и услуге за 15,1 млн.
Расхода за услуге по уговору за 118 млн.
Расхода за запослене за 3,7 млн;

Накнаде за соц. заштиту из буџета за 121,6 млн;
Издаци за зграде и грађ. објекте за 101,6 млн.
Расхода за робу и услуге за 21,3 млн;

364.266.000

▫ Расходи за запослене износе 142 млн (39% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 196 млн (54% расхода.

+9.306.000

+17,3%

+852.000

+3,5%

Расхода за запослене за 0,6 млн.

-1.035.026.000

-24,1%

Расхода за робу и услуге за 0,3 млрд;
Издатака за основна средства за 1,4 млрд.

+18.272.000

+4,3%

Издатака за основна средства за 13,6 млн;
Расхода за запослене за 11,8 млн.

50.

Дирекција за железнице

63.068.000

▫ Расходи за запослене износе 39 млн (62% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 21 млн (33% расхода).

51.

Републичка агенција за
мирно решавање радних
спорова

24.855.000

▫ Расходи за запослене износе 14 млн (54% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 10 млн (40% расхода).

52.

Управа за заједничке
послове републичких органа

53.

Управни окрузи

54.

Републичка дирекција за
робне резерве

55.

Центар за истраживање
несрећа у саобраћају

3.265.121.000

443.008.000

▫ Расходи за робу и услуге износе 2,2 млрд (66% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 0,7 млрд (23% расхода);
▫ Расходи за основна средства износе 0,3 млрд (11% расхода).
▫ Расходи за запослене износе 230 млн (52% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 195 млн (44% расхода).

Расхода за робу и услуге за 5,7 млн;
Издатака за машине и опрему за 1,9 млн.

Расхода за запослене за 9,4 млн;
Расхода за робу и услуге за 4,7 млн;
Издатака за основна средства за 4,1 млн.

3.983.822.000
41.408.000

▫ Издаци за робне резерве износе 2,5 млрд (64% расхода);
▫ Расходи за робу и услуге износе 0,9 млрд (22% расхода);
▫ Расходи за основна средства износе 0,5 млрд (12% расхода).
▫ Расходи за робу и услуге износе 23 млн (56% расхода);
▫ Расходи за запослене износе 14 млн (35% расхода).

+1.825.053.000

+84,5%

-5.865.000

-12,4%

Издаци за робне резерве износе 1,4 млрд.
Расхода за робу и услуге за 2,9 млн;
Расхода за запослене за 9,4 млн.

Извештај су припремили истраживачи Парламентарне буџетске канцеларије Александра Бранковић, Јелена Плочић, Милица Сеизовић и Ненад Јевтовић.
Парламентарна буџетска канцеларија се успоставља у оквиру трогодишњег пројекта подршке Народној скупштини Републике Србије у спровођењу ефективног
надзора над буџетом, који спроводе Народна скупштина и Вестминстерска фондација за демократију.
Ставови изнети у овом извештају не представљају и не одражавају ставове Народне скупштине Републике Србије нити Вестминстерске фондације за демократију.
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