
     На основу члана 13. тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10 ), члана 14. Статута Националне службе за 

запошљавање („Службени гласник РС", број 2/10, 43/11 и 16/12), Управни одбор Националне 

службе за запошљавање, на 70. седници одржаној дана 24.06.2013. године, доноси 

   

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

   

   

     Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину ("Службени 
гласник РС", број 120/12), мења се и гласи: 
   

"Члан 1. 

   

     Утврђује се Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину, који 
се састоји из општег и посебног дела. 
   

I ОПШТИ  ДЕО 
 

   
Члан 2. 

   
     Општи део финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци за 2013. 
годину, и то: 

   

1. Приходи и примања  

  
(у хиљ. динара) 

Економска 
класификација 

П Р И Х О Д И   И   П Р И М А Њ А 
План за 

буџетску 2013. 
годину 

1 2 3 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   31.756.750 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 19.440.000 

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 19.440.000 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 9.199.344 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 9.517.850 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 721.728 

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу 
разврстати 1.078 

732** ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  115.000 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 11.617.000 

7331211* Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из 
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике 
за реализацију мера активне политике запошљавања и за 
исплату посебних накнада запосленима којима недостаје 
до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање 
права на пензију   3.180.000 

7331211*** Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и 
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом  700.000 



733165 Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из 
Министарства финансија и привреде 6.950.000 

733165**** Текући трансфер од других нивоа власти у корист 
Националне службе за запошљавање -ОПШТИНЕ 787.000 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 300.000 
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 15.000 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 42.700 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у 
корист организација обавезног социјалног осигурања  5.700 

742360 Приходи организација обавезног социјалног осигурања од 
споредне продаје добара и услуга које врше државне 
нетржишне јединице 37.000 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  242.300 

745120 Закупнина за стан у државној својини 2.000 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација 
обавезног социјалног осиуграња 240.300 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 84.750 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 40.829 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 43.921 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 200.000 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 200.000 

781300 Трансфери између организација обавезног социјалног 
осигурања 200.000 

781350 Трансфери од организација обавезног социјалног 
осигурања у корист Националне службе за запошљавање 200.000 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.000 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 1.000 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 500 

811100 Примања од продаје непокретности 500 

811165 Примања од продаје непокретности у корист Националне 
службе за запошљавање 500 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 500 

812100 Примања од продаје покретне имовине 500 

812165 Примања од продаје покретних ствари у корист 
Националне службе за запошљавање 500 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  1.000 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 500 

921660 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у 
земљи у корист организација обавезног социјалног 
осигурања 500 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 500 



921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист организација обавезног социјалног осигурања 500 

  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе  7, 8 и 9 31.758.750 
*Од укупно планираног  трансфера из МРЗС-а, 1.180.000 хиљада динара се односи на средства за реализацију мера активне 
политике запошљавања, а 2.000.000 хиљада динара за исплату посебних новчаних накнада запосленима којима недостаје до 5 
година до остваривања првог услова за остварвање права на пензију 

 **Ова средства намењена су за реализацију међународних пројеката које спроводи Национална служба за запошљавање  

***Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. 

****Планирана средства намењена су за мере и програме активне политике запошљавања на терет локалних самоуправа-
општина 

   2. Расходи и издаци  

  (у хиљ. динара) 

Економска 
класификација 

Р А С Х О Д И   И   И З Д А Ц И  
План за 

буџетску 2013. 
годину 

1 2 3 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ   31.410.750 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.286.578 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1.718.661 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 307.268 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 31.935 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 162.714 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 50.000 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 16.000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  1.719.000 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  867.000 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 36.000 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  338.000 

426000 МАТЕРИЈАЛ 175.000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 140.500 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 140.000 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 500 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000 

465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 26.646.672 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације 
обавезног социјалног осигурања) 24.646.672 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.000.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 610.000 
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 30.000 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 220.000 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 360.000 



500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 348.000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 348.000 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 185.000 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 13.000 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4 и 5 31.758.750 

 

  II ПОСЕБАН   ДЕО  
 

   
Члан 3. 

 
       Посебан део финансијског плана чине расходи и издаци, утврђени у члану 2. овог плана са 

детаљнијим подацима за специфичне расходе Националне службе за запошљавање из групе 
471-ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА): 

   

  
(у хиљ.  динара) 

Економска 
класификација Р А С Х О Д И    И   И З Д А Ц И  

План за 
буџетску 2013. 

годину 

1 2 3 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ   31.410.750 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.286.578 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1.718.661 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 307.268 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 31.935 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 162.714 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 50.000 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 16.000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  1.719.000 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  867.000 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 36.000 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  338.000 

426000 МАТЕРИЈАЛ 175.000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 140.500 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 140.000 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 500 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000 

465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 26.646.672 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације 
обавезног социјалног осигурања) 24.646.672 

1 НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 18.687.072 

1.1. Накнада за случај незапослености (нето) 12.095.012 



1.2. Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање 
за доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за 
незапослене 2.298.610 

1.3. Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за 
доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за 
незапослене 3.862.041 

1.4. Трансфери Републичком фонду за ПИО самосталних 
делатности за доприносе за осигурање за редовну новчану 
накнаду за незапослене 431.409 

2 ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА 
ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ 2.670.000 

2.1. Привремена накнада запослених са територије АП Косова 
и Метохије (нето) 1.727.430 

2.2. Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање 
за допринос за привремену накнаду за КиМ 324.214 

2.3. Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за 
привремену накнаду за КиМ 618.356 

3 ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а И 45б ЗАКОНА О 
ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 365.000 

3.1. Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање 
за Члан 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање 125.317 

3.2. Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за 
Члан 45., 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање 220.352 

3.3. Трансфери НСЗ за Члан 45.,45а и 45б Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 19.331 

4 *ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 1.180.000 

5 **ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА 700.000 

6 ***ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА - ОПШТИНА 787.000 

7 ****ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПО ПРОЈЕКТИМА ИЗ ДОНАЦИЈА 115.000 

8 Новчана накнада у једнократном износу ради 
самозапошљавања и подстицаји за кориснике новчане 
накнаде 60.600 

9 Здравствени прегледи незапослених и процене радне 
способности 65.000 

10 Остале исплате Националне службе за запошљавање  17.000 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.000.000 

*ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ 
ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ 2.000.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 610.000 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 30.000 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 220.000 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 360.000 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 348.000 



510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 348.000 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 185.000 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 13.000 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4 и 5 31.758.750 
* Средства за ове намене обезбеђују се кроз трансфер из Министарства рада, запошљавања и социјалне политике  
**Средства за ове намене обезбеђују се из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом 
***Средства за ове намене обезбеђују се кроз трансфер локалних самоуправа - општине 

****Средства за ове намене обезбеђују се из међународних донација 

   

Члан 4. 

        Распоред средстава по овом финансијском плану, врши се у складу са утврђеним 
критеријумима и мерилима Националне службе за запошљавање, донетим одлукама и 
уговорима као и другим актима које донесе Национална служба. 
 

   

  Члан 5. 
 

        Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор  Националне службе за 
запошљавање. Директор Националне службе за запошљавање може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име расхода и издатака у износу до 5%  
вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. 

   

   

Члан 6. 
   

     Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о изменама и допунама Финансијског плана 
Националне службе за запошљавње за 2013. годину, број 0011-40-3/13 од 21.06.2013. године.  
   

   

Члан 7. 

   
     Ову одлуку, по добијању сагласности Народне скупштине Републике Србије, објавити у 
„Службеном гласнику Републике Србије"." 

   
   

Број: 0011-40-4/13 

 У Београду, 24.06.2013. године 

 
 

  
 

  
 

  
 

          УПРАВНИ ОДБОР НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 
 

  
 

  

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЧЛАН УО 

    
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НСЗ 
 ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 
У Финансијском плану Националне службе за запошљавање за 2013. годину 

објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 120/12, на основу Одлуке о давању 
сагласности Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, број 
114/12), промене по позицијама  су следеће: 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА се смањују са „35.451.914“ хиљада динара 

на „31.758.750“ хиљада динара, а промене у структури су следеће: 
- Позиција 721 - Доприноси за социјално осигурање – износ од „19.538.257“ 

хиљада динара смањује се и замењује износом од  „19.440.000“ 

хиљада динара, у складу инструкцијом Министарства финансија и 
привреде.  

- Позиција 733 - Трансфери од других нивоа власти – износ од „15.187.000“ 
хиљада динара смањује се и замењује износом од „11.617.000“ 

хиљада динара. Измена се односи на: део - Трансфер из 
Министарства финансија и привреде, где се  износ од „7.600.000“ 
хиљада динара смањује и замењује износом од „6.950.000“ хиљада 

динара,  и на део трансфер из Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, где се износ од „6.100.000“ хиљада динара 
смањује и замењује износом од „3.180.000“ хиљада динара, што је 

у складу са инструкцијом надлежних министарстава. 
- Позиција 77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода – износ од 

„83.657“ хиљада динара се замењује износом од „84.750“ хиљада 

динара, што је усаглашено са Републичким фондом за здравствено 
осигурање.  

- Позиција 800 - Примања од продаје нефинансијске имовине – износ од „23.000“ 
хиљада динара смањује се и замењује износом од „1.000“ хиљада 

динара, у складу са очекиваном реализацијом до краја године  
- Позиција 900 – примања од продаје финансијске имовине - износ од „5.000“ 

хиљада динара смањује се и замењује износом од „1.000“ хиљада 

динара, у складу са оствареном реализацијом у претходном 
периоду и очекиваном реализацијом до краја године 

 
Позиције прихода  732 – Текуће донације од међународних организација, 74 – Други 
приходи  и 78 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, остају 
непромењене . 

 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ се смањују са „35.451.914“ хиљада динара на 

„31.758.750“ хиљада динара, а промене у структури су следеће: 
 

КАТЕГОРИЈА 41 – Расходи за запослене – укупно планирана средства за ове намене 

остају непромењена, али су извршена пребацивања средстава по позицијама: 
- Позиција 414 - Социјална давања запосленима – износ од „172.263“ хиљада 

динара се смањује и замењује износом од „162.714“ хиљада 

динара у складу са очекиваном реализацијом ових расхода до краја 
године. 

- Позиција 415 - Накнаде трошкова за запослене – износ од „40.451“ хиљада 
динара се повећава и замењује износом од „50.000“ хиљада 

динара у складу са очекиваном реализацијом ових расхода до краја 
године. 



 
КАТЕГОРИЈА 42 – Коришћење услуга и роба - износ од „1.647.000“ хиљада динара 
замењује се износом „1.719.000“ хиљада динара. Повећање расхода ове категорије 
неопходно је због повећања цена услуга неопходних за редовно пословање и 
функционисање Националне службе, а неопходна средства за ово повећање у износу 
од 72.000 хиљада динара су обезбеђена пребацивањем са категорије 51 – основна 
средства. Промене по позицијама су следеће: 
- Позиција 421 – Стални трошкови – Износ од „810.000“  хиљада динара замењује 

се износом од „867.000“ хиљада динара;  
- Позиција 423 – Услуге по уговору – износ од „325.000“ хиљада динара смањује се 

и замењује  износом од „300.000“ хиљада динара;  
- Позиција 425 – Текуће поправке и одржавање – износ од „320.000“ хиљада 

динара се замењује износом од  „338.000“ хиљада динара, и 
- Позиција 426 – Материјал – износ од „153.000“ хиљада динара замењује се 

износом од  „175.000“ хиљада динара. 
 

КАТЕГОРИЈА 44 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања- износ од 
„10.300“ хиљада динара замењује се износом „140.500“ хиљада динара. Промене по 

позицијама су следеће: 
- Позиција 441 – Отплата домаћих камата – Износ од „5.000“ хиљада динара, 

замењује се износом од „140.000“ хиљада динара. Значајно 

повећање ове позиције је узроковано великим бројем судских 
пресуда за неисплаћене и мање исплаћене новчане накнаде у 
претходним годинама које су доспеле за плаћање од почетка 2013. 
године, односно чије плаћање се очекује до краја године, 

- Позиција 444 – Пратећи трошкови задуживања – Износ од „5.300“ хиљада 
динара се замењује износом од „500“ хиљада динара, у складу са 
оствареном и очекиваном реализацијом до краја године. 

 
КАТЕГОРИЈА 47 – Социјално осигурање и социјална заштита – износ од 
„30.485.036“ хиљада динара замењује се износом „26.646.672“ хиљада динара. 

 
471 - Права из социјалног осигурања се са првобитно планираних „27.785.036“ 
хиљада динара смањују на „24.646.672“ хиљада динара, а измене по позицијама су 

следеће: 
1. За Накнаду за случај незапослености укупно првобитно планиран износ од  

„18.902.436“ хиљада динара замењује се износом од  „18.687.072“ хиљада динара, 
у складу са очекиваном реализацијом до краја године, у оквиру расположивих 
средстава. Средства су планирана за исплату до 12 новчаних накнада у 2013. 
години. Промене по позицијама за ову намену су следеће: 
1.1. Накнада за случај незапослености (нето) – износ од „11.845.284“ 

хиљада динара се замењује износом од „12.095.012“ хиљада динара; 
1.2. Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за 

доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду - износ од „2.530.699“ 
хиљада динара се замењује износом од „2.298.610“ хиљада динара; 

1.3. Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за доприносе за 
осигурање за редовну новчану накнаду за незапослене -  износ од 
„4.073.808“ хиљада динара се замењује износом од „3.862.041“ хиљада 

динара; 
1.4. Трансфери Републичком фонду за ПИО самосталних делатности за 

доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за незапослене - 
износ од „452.645“ хиљада динара замењује се износом од „431.409“ хиљада 

динара. 
2. За привремену накнаду запослених са територије АП Косова и Метохије, 

укупно првобитно планирани износ од „3.456.000“ хиљада динара замењује се 



износом од „2.670.000“ хиљада динара. Смањење ове позиције је у складу са 

инструкцијом Министарства финансија и привреде по којој ће закључно са 31. 
децембром 2012. године престати да се исплаћује привремена накнада за 
кориснике који живе ван подручја АП Косово и Метохија, а чију исплату врши 
Национална служба за запошљавање у складу са Закључком Владе 05 Број: 120-
6051/2010 од 26. августа 2010. године. Промене по позицијама за ову намену су 
следеће: 
2.1. Привремена накнада запослених са територије АП КиМ (нето) – износ 

од „2.270.592“ хиљада динара се замењује износом од „1.727.430“ хиљада 

динара;  
2.2. Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за 

допринос за привремену накнаду за КиМ износ од „425.088“ хиљада динара се 
замењује износом од „324.214“ хиљада динара и  

2.3. Трансфер Републичком фонду за ПИО запослених за привремену 
накнаду за КиМ  износ од „760.320“ хиљада динара се замењује износом од 
„618.356“ хиљада динара 

3. Олакшице према члану 45, 45а и 45 б Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање – укупно првобитно планиран износ за ове намене од 
„270.000“ хиљада динара се повећава на „365.000“ хиљада динара, што је у 

складу са оствареном и очекиваном реализацијом за ову меру до краја 2013. 
године. Промене по позицијама за ове намене су следеће:  
3.1. Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за Члан 45, 

45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, износ од 
„92.700“ хиљада динара, замењује се износом од  „125.317“ хиљада динара,  

3.2. Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за Чл. 45, 45а и 45б 
Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, износ од  „163.000“ 
хиљада динара замењује се износом од  „220.352“ хиљада динара и  

3.3. Трансфери Националној служби за запошљавање за Чл. 45, 45а и 45б 
Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, износ од „14.300“ 
хиљада динара замењује се износом од  „19.331“ хиљада динара. 

4. Програми и мере активне политке запошљавања - укупно планирана средства 
се смањују са првобитно планираних „3.400.000“ хиљада динара на „1.180.000“ 

хиљада динара, у складу са инструкцијама надлежних министарстава. 
5. Здравствени прегледи незапослених и процене радне способности – износ од 

„77.000“ хиљада динара се смањује и замењује износом од „65.000“ хиљада 

динара, у складу са оствареном и очекиваном реализацијом до краја 2013. године. 
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – у оквиру ове позиције првобитно 
планирана средства за исплату Посебних новчаних накнада запосленима којима 
недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у 
износу од „2.700.000“ хиљада динара се смањују и замењују износом од „2.000.000“ 
хиљада динара, у складу са инструкцијама надлежних министарстава. 
 
КАТЕГОРИЈА 48 – Остали расходи – износ од „595.000“ хиљада динара замењује се 
износом од „610.000 хиљада динара. Измена је извршена на следећи начин: 
Позиција 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – износ од „25.000“ 
хиљада динара, се повећава и замењује  износом од „220.000“ хиљада динара. 

Повећање ове позиције је узроковано великим бројем судских пресуда за неисплаћене 
и мање исплаћене новчане накнаде у претходним годинама које су доспеле за 
плаћање од почетка 2013. године, односно чије плаћање се очекује до краја године 
Позиција 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа – износ од „540.000“ хиљада динара замењен је износом од „360.000“ хиљада 

динара. 
 
 



КАТЕГОРИЈА 51 – Основна средства – износ од „420.000“ хиљада динара замењује 
се износом од „348.000“ хиљада динара, а промене по позицијама су следеће: 

 
- Позиција 511 – Зграде и грађевински објекти – износ од „235.000“ хиљада 

динара замењује се износом од „185.000“ хиљада динара; 
- Позиција 512 – Машине и опрема  – износ од „172.000“ хиљада динара замењује 

се износом од „150.000“ хиљада динара. 
Укупно смањење на овим позицијама у износу од „72.000“ хиљада динара се 

преусмеравају за покриће недостајућих средстава за редовно функционисање 
Националне службе за запошљавање, на  категорији расхода 42 – Куповина роба и 
услуга.  
 

 


