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И З В Е Ш Т А Ј  

О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 
Извршење Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2016. годину је: 

 
1. Приходи и примања 

               (у хиљадама динара) 

Економска 
класификација 

П Р И Х О Д И   И   П Р И М А Њ А Износ Извршење Индекс 

1 2 3 4 (4/3)х100 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   31.668.724 28.837.406 91,06 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 19.800.000 20.020.719 101,11 

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 19.800.000 20.020.719 101,11 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет 
запослених 9.306.000 9.392.623 100,93 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет 
послодавца 9.504.000 9.788.526 102,99 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која 
обављају самосталну делатност и 
незапослених лица 990.000 839.570 84,81 

732* ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА  1.094.724 901 0,08 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 10.500.000 8.463.251 80,60 

7331211** Текући трансфер од другог нивоа власти - 
трансфер из Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања 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   4.800.000 4.416.042 92,00 

7331212*** Трансфер из Буџетског фонда за 
професионалну рехабилитацију и подстицање 
запошљавања особа са инвалидитетом  550.000 411.040 74,73 

733165 Текући трансфер од другог нивоа власти - 
трансфер из Министарства финансија 4.150.000 2.849.795 68,67 

733165**** Текући трансфер од других нивоа власти у 
корист Националне службе за запошљавање -
ОПШТИНЕ 1.000.000 786.374 78,64 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 150.000 202.693 135,13 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 10.014 10.999 109,84 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 1.130 785 69,47 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних 
организација у корист организација обавезног 
социјалног осигурања  1.130 629 55,66 

742300 Споредне продаје добара и услуга које врше 
државне нетржишне јединице   156   

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  138.856 190.909 137,49 

745120 Мешовити и неодређени приходи у корист 
нивоа Републике 76 78 102,63 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист 
организација обавезног социјалног осиуграња 138.780 190.831 137,51 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 11.000 6.902 62,75 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1.000 52 5,20 
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772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 10.000 6.850 68,50 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 113.000 142.940 126,50 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 113.000 142.940 126,50 

781300 Трансфери између организација обавезног 
социјалног осигурања 113.000 142.940 126,50 

781350 Трансфери од организација обавезног 
социјалног осигурања у корист Националне 
службе за запошљавање 113.000 142.940 126,50 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  6.000 502 8,37 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 6.000 502 8,37 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 500 502 100,40 

811100 Примања од продаје непокретности 500 502 100,40 

811165 Примања од продаје непокретности у корист 
Националне службе за запошљавање 500 502 100,40 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 
ИМОВИНЕ 5.500 0 0,00 

812100 Примања од продаје покретне имовине 5.500 0 0,00 

812165 Примања од продаје покретних ствари у корист 
Националне службе за запошљавање 5.500 0 0,00 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 20.000 5.772 28,86 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 20.000 5.772 28,86 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  20.000 5.772 28,86 

921100 Примања од продаје домаћих хартија од 
вредности,изузев акција 19.000 5.298 27,88 

921165 Примања од продаје домаћих хартија од 
вредности,изузев акција, у корист Националне 
службе за запошљавање 19.000 5.298 27,88 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким 
лицима и домаћинствима у земљи 900 474 52,67 

921660 Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист организација 
обавезног социјалног осигурања 900 474 52,67 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала 100 0 0,00 

921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист организација обавезног 
социјалног осигурања 100   0,00 

  
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 - класе  7, 8 и 9 31.694.724 28.843.680 91,00 

 
 
                  
                 (у хиљадама динара) 

- НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА  

ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 2.000.000 0 0,00 

- УКУПНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

РАСХОДА И ИЗДАТАКА 33.694.724 28.843.680 85,60 
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2. Расходи и издаци 

                                               (у хиљадама динара) 

Економска 
класификација 

Р А С Х О Д И   И   И З Д А Ц И  Износ Извршење Индекс 

1 2 3 4 (4/3)х100 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  - УКУПНО 31.629.124 25.409.942 80,34 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.924.723 1.776.969 92,32 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1.458.212 1.391.031 95,39 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 257.541 249.017 96,69 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 20.000 16.818 84,09 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 126.550 63.425 50,12 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 47.780 43.036 90,07 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 14.640 13.642 93,18 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО 1.389.304 802.284 57,75 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  799.200 503.201 62,96 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО 31.890 9.603 30,11 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО 253.211 149.138 58,90 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.300 261 11,35 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  193.060 60.334 31,25 

426000 МАТЕРИЈАЛ 109.643 79.747 72,73 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 700 43 6,14 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 200 0 0,00 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 500 43 8,60 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 6.500 3.842 59,11 

465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 6.500 3.842 59,11 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 26.557.297 21.182.702 79,76 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(Организације обавезног социјалног осигурања)  24.557.297 19.187.658 78,13 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 2.000.000 1.995.044 99,75 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 1.750.600 1.644.102 93,92 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 63.500 50.257 79,14 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 175.000 172.044 98,31 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.512.100 1.421.801 94,03 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - 
УКУПНО 1.265.600 555.607 43,90 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО 1.265.600 555.607 43,90 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 655.500 27.637 4,22 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА - УКУПНО 212.100 163.371 77,03 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 398.000 364.599 91,61 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 800.000 161.415 20,18 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 800.000 161.415 20,18 

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 800.000 161.415 20,18 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6 33.694.724 26.126.964 77,54 

 
 

                          



Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана  
Националне службе за запошљавање за 2016. годину 

 4 

                                           (у хиљадама динара) 

Економска 
класификација 

Р А С Х О Д И    И   И З Д А Ц И 
 (ИЗ ДОМАЋИХ ИЗВОРА) 

Износ Извршење Индекс 

1 2 3 4 (4/3)х100 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  - УКУПНО 30.667.540 25.319.519 82,56 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.876.181 1.756.629 93,63 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1.417.554 1.373.899 96,92 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 250.157 245.951 98,32 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 20.000 16.818 84,09 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 126.250 63.283 50,13 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 47.580 43.036 90,45 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 14.640 13.642 93,18 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1.356.306 795.957 58,69 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  799.000 503.198 62,98 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  26.500 8.953 33,78 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  228.905 145.304 63,48 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.300 261 11,35 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  193.060 60.334 31,25 

426000 МАТЕРИЈАЛ  106.541 77.907 73,12 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 700 43 6,14 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 200 0 0,00 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 500 43 8,60 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 6.500 3.842 59,11 

465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 6.500 3.842 59,11 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА  25.677.353 21.118.987 82,25 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(Организације обавезног социјалног осигурања) 23.677.353 19.123.943 80,77 

1 НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 15.958.753 12.545.275 78,61 

  Накнада за случај незапослености (нето) 10.165.725 7.991.160 78,61 

  Трансфери Републичком фонду за здравствено 
осигурање за доприносе за осигурање за 
редовну новчану накнаду за незапослене 

1.643.752 1.289.979 78,48 

  Трансфери Репубичком фонду за ПИО 
запослених за доприносе за осигурање за 
редовну новчану накнаду за незапослене 3.609.870 2.958.689 81,96 

  Трансфери Републичком фонду за ПИО 
самосталних делатности за доприносе за 
осигурање за редовну новчану накнаду за 
незапослене 539.406 305.447 56,63 

2 ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА 
ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ 3.060.000 2.849.795 93,13 

  Привремена накнада запослених са територије 
АП Косова и Метохије (нето) 1.949.220 1.822.064 93,48 

  Трансфери Републичком фонду за здравствено 
осигурање за допринос за привремену накнаду 
за КиМ 315.180 286.784 90,99 

  Трансфери Репубичком фонду за ПИО 
запослених за привремену накнаду за КиМ 795.600 740.947 93,13 

3 ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а И 45б 
ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 205.000 82.860 40,42 
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  Трансфери Републичком фонду за здравствено 
осигурање за Члан 45, 45а и 45б Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 

61.500 24.119 39,22 

  Трансфери Републичком фонду за ПИО 
запослених за Члан 45., 45а и 45б Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 133.250 55.269 41,48 

  Трансфери НСЗ за Члан 45.,45а и 45б Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 10.250 3.472 33,87 

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

36.800 21.854 59,39 

5 Здравствени прегледи незапослених и 
процене радне способности 50.800 22.110 43,52 

6 Остале исплате Националне службе за 
запошљавање  16.000 10.625 66,41 

7 *ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 2.800.000 2.424.036 86,57 

8 **ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА 550.000 411.040 74,73 

9 ***ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА - ОПШТИНА 1.000.000 756.348 75,63 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 2.000.000 1.995.044 99,75 

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

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ 2.000.000 1.995.044 99,75 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 1.750.500 1.644.061 93,92 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 63.500 50.257 79,14 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 175.000 172.044 98,31 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 1.512.000 1.421.760 94,03 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.132.460 427.911 37,79 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА  1.132.460 427.911 37,79 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 655.500 27.637 4,22 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 78.960 35.675 45,18 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 398.000 364.599 91,61 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 800.000 161.415 20,18 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 800.000 161.415 20,18 

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 800.000 161.415 20,18 

  
 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОМАЋИХ ИЗВОРА 

32.600.000 25.908.845 79,47 

 
                                                   (у хиљадама динара) 

Економска 
класификација 

Р А С Х О Д И    И   И З Д А Ц И 
 (ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА) 

Износ Извршење Индекс 

1 2 3 4 (4/3)х100 

1 
Пројекат: Повећање делотворности политике 
запошљавања према угроженим групама (ИПА 

2012) 785.654 217.593 27,70 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 40.658 17.132 42,14 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 7.384 3.066 41,52 
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414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300 142 47,33 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 200 0 0,00 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  200 3 1,38 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  2.283 124 5,43 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  22.143 3.834 17,31 

426000 МАТЕРИЈАЛ  3.032 1.840 60,69 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(Организације обавезног социјалног осигурања)-
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 576.214 63.715 11,06 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 100 41 41,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 133.140 127.696 95,91 

2 

Пројекат: Развој система који значајно 
доприноси ефикасном и делотворном 
повезивању понуде и потражње као и 

свеукупном функционисању тржишта рада, са 
посебним освртом на укључивање ОСИ (ИПА 

2013) 301.258 0 0,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  817 0 0,00 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(Организације обавезног социјалног осигурања)-
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 300.441 0 0,00 

3 

Пројекат: Прогрес Парес -бенчмаркинг служби 
за запошљавање -допринос примени 

гаранције за младе 2.292 0 0,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  876 0 0,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  1.346 0 0,00 

426000 МАТЕРИЈАЛ  70 0 0,00 

4 

Пројекат: Транзиција из сфере образовања у 
свет рада за студенте са инвалидитетом у 

Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини“ 
(Trans2Work) 2.231 526 23,58 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  2.231 526 23,58 

5 
Пројекат: MOR-Промоција запошљавања 

одраслих 1.006 0 0,00 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(Организације обавезног социјалног осигурања)-
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 1.006 0 0,00 

6 

Пројекат: UNDP- Побољшање услова живота 
интерно расељених лица 2.283 0 0,00 

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(Организације обавезног социјалног осигурања)-
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 2.283 0 0,00 

  

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА 
ДОНАЦИЈА 1.094.724 218.119 19,92 

 
                                                 (у хиљадама динара) 

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОМАЋИХ ИЗВОРА 32.600.000 25.908.845 79,47 

  
 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА 

ДОНАЦИЈА 1.094.724 218.119 19,92 

  
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ – 

 Класе 4, 5 и 6 33.694.724 26.126.964 77,54 
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3.  Остварени резултати у периоду 01.01.-31.12.2016. године: 
 

 

а) Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 28.837.908 хиљада динара 
 

б) Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину                                               25.965.549 хиљада динара 
 

в) Вишак прихода и примања – Буџетски суфицит (а-б) 2.872.359 хиљада динара 
 

г) Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  5.772 хиљада динара 
 

д) Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 161.415 хиљада динара 

 
ђ) Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година за покриће 
    расхода и издатака текуће године 
     

406.878 хиљада динара 

 

е) Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања 161.415 хиљада динара 
 

ф) Вишак прихода и примања – СУФИЦИТ  
     (за пренос у наредну годину =в+ђ-е) 

3.117.822 хиљада динара 
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УВОД 
 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) је 

правно лице са статусом организације обавезног социјалног осигурања у којој се 
остварују права из обавезног осигурања за случај незапослености, послови 
запошљавања и друга права у складу са законом. 

Финансирање Националне службе регулисано је Законом о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености и Законом о буџетском систему, на основу којих 
приход Националне службе чине средства: доприноса за обавезно социјално 
осигурање, из буџета Републике Србије, остварена улагањем капитала, домаћих и 
иностраних кредита у складу са законом, поклона, донација и легата и остали приходи 
и примања у складу са законом. 

Остварене приходе и примања Национална служба користи за исплату права из 
социјалног осигурања за случај незапослености, реализацију мера активне политике 
запошљавања, исплату плата и накнада запослених, трошкове пословања, као и друге 
расходе и издатке у складу са законом. 

Чланом 78. Став 2. тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, бр 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 (др. Закон) и 
103/15 и 99/16), прописано је да организације за обавезно социјално осигурање до 30. 
априла, доносе одлуке о завршним рачунима организација за обавезно социјално 
осигурање, усвајају извештаје о извршењу финансијских планова и подносе их Управи 
за трезор.  

Финансијско пословање Националне службе у 2016. години реализовано је у складу 
са важећим законским прописима, Финансијским планом Националне службе за 2016. 
годину („Сл. Гласник РС“ бр. 105/15 и 101/16), са подзаконским актима Националне 
службе, одлукама Управног одбора и одлукама директора Националне службе, у 
оквиру расположивих средстава. 

Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину који је 
усвојен на 10. седници Управног одбора 26.11.2015. године („Сл. Гласник РС“ бр. 
105/15), припремљен је у складу са инструкцијама Министарства финансија, са укупно 
планираним средствима у износу од 33.760.431 хиљада динара. На овај Финансијски 
план Народна скупштина РС дала је сагласност 12. децембра 2015. године („Сл. 
Гласник РС“ бр.103/15). 

На иницијативу Националне службе Министарству финансија је предложено да 
се изврши измена Финансијског плана Националне службе за 2016. године. Главна 
измена односила се на повећање планираних средстава на позицијама у оквиру 
категорије 48 – остали расходи. Наиме, током  2016. године интензивирана су плаћања 
Националне службе за ове намене, и то пре свега по основу извршних судских решења 
која се наплаћују принудним путем, тј. директним скидањем средстава са подрачуна 
Националне службе. Од исплаћених износа по пресудама, највећи део представљали 
су трошкови адвоката који су заступали тужиоце, и вештака који су учествовали у 
поступку. Национална служба није била у могућности да добровољно, по основу 
извршних судских решења изврши плаћања пошто адвокати нису достављали ни своје, 
ни рачуне својих клијената, јер би у тим ситуацијама изгубили право на трошкове за 
покретање поступка извршења, што је био основни мотив њиховог учешћа у овим 
споровима. Напротив, један број адвоката је чак покретао два одвојена извршна 
поступка, како би наплатили своје трошкове по адвокатској тарифи. Често се дешавало 
да, и када Национална служба добровољно изврши плаћања по пресудама, адвокати 
покрећу извршни поступак. У тим поступцима, да би поступила по обавезујућем ставу 
из налаза ДРИ, Национална служба је била у обавези да улаже жалбе на првостепене 
пресуде. Међутим, у овој  врсти спорова (обзиром на вредност) жалба не задржава 
извршење, тако да и првостепена неправноснажна пресуда постаје извршна односно 
подобна за принудно извршење. У периоду 01.01.-31.10.2016. укупна реализација на 
позицијама 482 (Порези, обавезне таксе, казне и пенали), 483 (Новчане казне и пенали 
по решењу судова) и 485 (Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа) износила је око 1,33 млрд. динара, од чега се 1,25 млрд. динара 
односило на исплате по извршним решењима путем принудне наплате (блокадом 
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рачуна Националне службе). У сврху превазилажења овог проблема и обезбеђивања 
средстава на овим позицијама у том периоду, вршено је преусмеравање апропријација 
у складу са чл. 5 Финансијског плана Националне службе за 2016. годину. 
Преусмеравање је вршено са позиције накнада за случај незапослености на којој је 
било довољно средстава за преусмеравање. Износ принудно извршених средстава од 
јуна месеца 2016. у просеку је месечно износио око 146 милиона динара. Процењено је 
да до краја године укупна реализација на позицији 485 достигне износ од око 1,5 млрд. 
динара, а на позицији 483 око 175 мил. динара, које није било могуће покрити одлукама 
о преусмеравању са других апропријација, тј. на другим апропријацијама није било 
довољно средстава за преусмеравање на ове позиције. Имајући у виду наведено и 
чињеницу да се ради о исплатама на које Национална служба није имала утицаја, 
предложене су измене Финансијског плана Националне службе за 2016. годину на 
овим позицијама.1  
Друга значајна измена односила се на повећање позиције 511 – Зграде и грађевински 
објекти за потребе куповине пословног простора у циљу пресељења дирекције 
Националне службе са 5 различитих локација и обједињавања на једној локацији, што 
је оцењено као економски оправдано са позитивним утицајем на економичност и 
ефикасност пословања и интерну комуникацију између организационих јединица.  
Све наведене измене могле су се извршити прераспоредом средстава по 
апропријацијама, у оквиру укупно расположивих средстава предвиђених Финансијским 
планом за расходе из домаћих извора, тако да је Министарство финансија дало 
сагласност да се изврши предложена измена Финансијског плана Националне службе 
за 2016. годину.  
Управни одбор Националне службе је на 31. седници од 17.11.2016. године усвојио 
Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2016. 
годину („Сл. Гласник РС“ бр. 101/16) тако да су укупно планирана средства смањена за 
65.707 хиљада динара и утврђена у износу од 33.694.724 хиљада динара. Наведено 
смањење се односило на смањење донација од међународних организација, како на 
страни прихода и примања тако и на страни расхода и издатака, у складу са 
очекиваним активностима до краја 2016. године на реализацији пројеката у којима 
учествује Национална служба. Поред наведеног у оквиру расхода и издатака извршене 
су следеће измене: 
- смањен је износ на позицији 471 – 1. Накнада за случај незапослености за 1.726.500 
хиљада динара, са 17.685.253 хиљада динара на 15.958.753 хиљада динара. На 
основу смањења ове позиције извршено је повећање следећих позиција: 
- 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали за 21.500 хиљада динара, са 42.000 
хиљада динара на 63.500 динара;  
- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова за 35.000 хиљада динара, са 
140.000 хиљада динара на 175.000 хиљада динара, као и позиције;  
- 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа за 
1.116.500 хиљада динара, са 395.500 хиљада динара на 1.512.000 хиљада динара; 
- 511 – Зграде и грађевински објекти за 553.500 хиљада динара, са 102.000 хиљада 
динара, на 655.500 хиљада динара. 
На овако измењен Финансијски план Националне службе за 2016. годину Народна 
скупштина Републике Србије је дала сагласност 10. децембра 2016. године („Сл. 
Гласник РС“ бр. 99/16). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Подаци о укупно исплаћеним средствима за ове намене дати су у делу 2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, 48 –Порези, 

обавезне таксе и казне 
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1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 
Финансијским планом Националне службе за 2016. годину („Сл. Гласник РС“ 

105/15 и 101/16), планирана су укупна средства за финансирање расхода и издатака у 
износу од 33.694.724 хиљада динара, које чине: 
- Приходи од доприноса за социјално осигурање у износу од 19.800.000 хиљада 

динара; 
- Донације од међународних организација у износу од 1.094.724 хиљада динара; 
- Трансфери од других нивоа власти, у износу од 10.500.000 хиљада динара, при 

чему је: 

 Трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања планиран у износу од 4.800.000 хиљада динара, од чега се 2.800.000 
хиљада динара 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 испуњавања првог 
услова за остваривање права на пензију; 

 Трансфер из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и 
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом планиран је у износу од 
550.000 хиљада динара; 

 Трансфер из Министарства финансија у износу од 4.150.000 хиљада динара; 

 Трансфер од општина у износу од 1.000.000 хиљада динара. 
- Други приходи, у износу од 150.000 хиљада динара који обухватају приходе од 

закупа, приходе од принудне наплате и сл.; 
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, у износу од 11.000 хиљада динара; 
- Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања, у износу од 

113.000 хиљада динара; 
- Примања од продаје нефинансијске имовине, у износу од 6.000 хиљада динара; 
- Примања од продаје финансијске имовине, у износу од 20.000 хиљада динара; 
- Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 2.000.000 

хиљада 
(у хиљадама динара) 

Екк. 
клас. 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 
2014. ГОДИНИ 

План 
(„Сл. 

Гласник РС“ 
105/15) 

Ребаланс  
(„Сл. 

Гласник РС“ 
101/16) 

Реализација Индекс 

1 2 3 4 7 8=(7/6)*100 

721 Приходи од доприноса 19.800.000 19.800.000 20.020.719 101,11 

732 Приходи из међународних 
донација 1.160.431 1.094.724 901 0,08 

733 Трансфери из Министарства 
финансија 4.150.000 4.150.000 2.849.795 68,87 

733 Трансфери из Министарства 
за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања  4.800.000 4.800.000 4.416.042 92,00 

        За МАПЗ 2.800.000 2.800.000 2.424.036 86,57 

        За посебне новчане 
накнаде 2.000.000 2.000.000 1.993.006 99,60 

733 Трансфери из БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА  ОСИ 550.000 550.000 411.040 74,73 

733 Текући трансфери од других 
нивоа власти (општине) 1.000.000 1.000.000 786.374 78,64 

74 Други приходи 150.000 150.000 202.693 135,13 

77 Меморандумске ставке 11.000 11.000 6.902 62,74 

7813 Трансфери између ООСО 113.000 113.000 142.940 126,50 

8 Примања од продаје 
нефинансијске имовине 6.000 6.000 502 8,37 

9 Приходи од продаје 
финансијске имовине 20.000 20.000 5.772 28,86 

 УКУПНО ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА  

(класе 7+8+9) 31.760.431 31.694.724 28.843.680 91,00 
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 НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 2.000.000 2.000.000 0,00 0,00 

 УКУПНА СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 33.760.431 33.694.724 28.843.680 85,60 

 
Укупни приходи и примања остварени у 2016. години, износе 28.843.680 хиљада 

динара, што чини 91,00% реализације планираних средстава. За финансирање расхода 
и издатака у 2016. години, поред текућих прихода и примања, на располагању су била и  
средства нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 
2.000.000 хиљада динара, као и средства наменски распоређеног суфицита. 

 

 
 

Приходи од доприноса за социјално осигурање за случај незапослености су 
остваривани по стопи која износи 0,75% на терет личних примања и 0,75% на терет 
послодавца што укупно износи 1,50%, а у 2016. години су остварени у износу од 
20.020.719 хиљада динара, што је за 220.719 хиљада динара више од планираног 
износа и њих чине: 

 Доприноси за осигурање за случај незапослености на терет запослених у 
износу од 9.392.623 хиљада динара; 

 Доприноси за осигурање за случај незапослености на терет послодавца у 
износу од 9.788.526 хиљада динара и  

 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну 
делатност у износу од 839.570 хиљада динара. 
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2014. 2015. 2016.

ИЗНОС у хиљадама 
динара

19.352.838 19.178.358 20.020.719
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Просечни приходи од доприноса остварени у 2016. години износе 1.668.393 

хиљада динара месечно, док је у 2015. години просечан приход износио 1.598.197 
хиљада динара. У току године приходи од доприноса су се кретали од 1.322.796 
хиљада динара у јануару,  до 2.094.933 хиљада динара у децембру 2016. године.  

 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ

И
зн

п
с 

у 
хи

љ
ад

ам
а 

д
и

н
ар

а

КРЕТАОЕ ПРИХПДА ПД ДППРИНПСА ПП МЕСЕЦИМА У 2016. ГПДИНИ

 
 

 Поред прихода од доприноса, НСЗ је користила трансфере из буџета 
Републике.  

Укупно пренета средства из буџета у току 2016. године, по основу трансфера из 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за реализацију 
програма и мера активне политике запошљавања, износила су 2.562.000 хиљада 
динара. Национална служба је, у складу са инструкцијама Министарства, 31.12.2016. 
године извршила повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета, у 
износу од 137.964 хиљада динара, тако да је трансфер остварен за ове намене у 2016. 
години износио 2.424.036 хиљада динара.  
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2014. 2015. 2016.

Трансфери за МАПЗ 497.302 1.895.535 2.424.036
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Трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до 
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију остварен је у износу 
од 1.992.006 хиљада.  

 

2014. 2015. 2016.

Трансфери за ПСНН 2.433.380 2.358.581 1.992.006
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 У току 2016. године укупан трансфер из Буџетског фонда за професионалну 
рехабилитацију и подстицање запошљавање особа са инвалидитетом износио је 
468.800 хиљада динара. Национална служба је, у складу са инструкцијама 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 31.12.2016. године 
извршила повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета у износу од 
57.760 хиљада динара, тако да је трансфер остварен за ове намене у 2016. години 
износио 411.040 хиљада динара.  
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2014. 2015. 2016.

Трансфери из БФ ОСИ 243.267 323.482 411.040
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Трансфер из Министарства финансија остварен је у износу од 2.849.795 
хиљада динара. У 2016. години настављен је тренд смањења трансфера средстава по 
овом основу, тако да је исти и у 2016.-ој у целости коришћен само за  исплату 
привремене накнаде запослених са територије АП КиМ. Од планираних 4.150.000 
хиљада динара % реализације је износио  50,76%, тако да је остварена уштеда по 
основу овог трансфера у износу од 1.300.205 хиљада динара. 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Трансфери из Министарства 
финансија пп гпдинама

11.400.000 6.200.000 6.725.000 5.960.000 4.517.403 2.849.795
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Трансфери из Министарства финансија пп гпдинама 
(у хиљадама динара)

 
 
Трансфери од локалних самоуправа-општина остварени су у износу од 

786.374 хиљада динара тако да је настављен тренд раста ових трансфера по 
годинама.  
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2014. 2015. 2016.

Трансфери лпкалних 
сампуправа-ппштина пп 

гпдинама
514.632 732.714 786.374

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Трансфери лпкалних сампуправа-ппщтина
пп гпдинама

(у хиљадама динара)

 
 
По основу међународних донација Национална служба је остварила приход у 

износу од 901 хиљаде динара за реализацију пројекта ЕРАЗМУС +„Транзиција из 
сфере образовања у свет рада за студенте са инвалидитетом у Србији, Црној гори и 
Босни и Херцеговини – TRANS2Work“. 

Други приходи-74 (приходи од закупа, приходи од принудне наплате од 
дужника- корисника средстава по основу активних и пасивних мера за које нису 
испунили уговорне обавезе и др.) остварени су у износу од 202.693 хиљада динара, 
што износи 135,13% реализације.  

Меморандумске ставке-77 (приходи по основу рефундација породиљског 
боловања и боловања преко 30 дана из ранијих година) су остварени у износу 6.902 
хиљада динара. 

Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања – 7813 
остварени су у износу од 142.940 хиљада динара, што износи 126,50% реализације 
планираних средстава. 

Примања од продаје домаће нефинансијске имовине-81 остварена су у 
износу од 502 хиљадe динара која чине примања од продаје непокретности и примања 
од продаје покретних ствари, док су примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине-92 остварена су у износу од  5.772 хиљадe динара и односе се 
на примања од продаје обвезница и примања од отплате кредита. 

 
2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 
Укупни расходи и издаци у 2016. години су планирани у износу од 33.694.724 

хиљада динара, а структура планираних расхода и издатака се мењала у току године.  
 
Структура планираних расхода и издатака у току 2016. године 

                (у хиљадама динара) 

Екк. 
клас. 

Врста расхода/издатака 

План 
(„Сл. 

Гласник РС“ 
105/15) 

Ребаланс 
(„Сл. 

Гласник РС“ 
101/16) 

Реализација  Индекс 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.924.823 1.924.723 1.776.969 92,32 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1.437.673 1.389.304 802.284 57,75 

44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 700 700 43 6,14 
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46 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 6.500 6.500 3.842 59,11 

471 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(ООСО)  26.301.335 24.557.297 19.187.658 78,13 

1 Накнада за случај незапослености 17.685.253 15.958.753 12.545.275 78,61 

2 Привремена накнада КиМ 3.060.000 3.060.000 2.849.795 93,13 

3 Олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о 
доприносима за обавезно социјално 
осигурање 205.000 205.000 82.860 40,42 

4 Новчана накнада у једнократном износу ради 
самозапошљавања и подстицаји за кориснике 
новчане накнаде 36.800 36.800 21.854 59,39 

5 Здравствени прегледи незапослених и 
процене радне способности 50.800 50.800 22.110 43,52 

6 Остале исплате 16.000 16.000 10.625 66,41 

7 Програми и мере активне политике 
запошљавања 2.800.000 2.800.000 2.424.036 86,57 

8 Програми и мере за професионалну 
рехабилитацију и подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом из Буџетског фонда 550.000 550.000 411.040 74,73 

9 Програми и мере активне политике 
запошљавања из средстава локалних 
самоуправа – општина 1.000.000 1.000.000 756.348 75,63 

10 Програми и мере по пројектима из донација 
897.482 879.944 63.715 7,24 

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА - Посеба новчана накнада 
запосленима којима недостаје до 5 година до 
испуњавања првог услова за остваривање 
права на пензију   2.000.000 2.000.000 1.995.044 99,75 

48 Остали расходи 577.500 1.750.600 1.644.102 93,92 

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 32.248.531 31.629.124 25.409.942 80,34 

51 Основна средства 711.900 1.265.600 555.607 43,90 

62 Набавка финансијске имовине 800.000 800.000 161.415 20,18 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 33.760.431 33.694.724 26.126.964 77,54 

 
Укупни расходи и издаци остварени су у износу 26.126.964 хиљада динара, што 

износи 77,54% реализације плана. 
 



Извештај о финансијском пословању и извршењу финансијског плана  
Националне службе за запошљавање за 2016. годину 

 17 

48,02%

10,91%

9,28%

7,64%

6,80%

6,29%

3,07%

2,89% 2,13%

Нпвшане накнаде за незаппслене 48,02%

Привремена накнада КиМ 10,91%

МАПЗ 9,28%

Ппсебна нпвшана накнада 7,64%

41 - РАСХПДИ ЗА ЗАППСЛЕНЕ 6,80%

48 - ПСТАЛИ РАСХПДИ 6,29%

42 - КПРИШЋЕОЕ УСЛУГА И РПБА 3,07%

Ппщтине 2,89%

51 - ПСНПВНА СРЕДСТВА 2,13%

Бучетски фпнд ПСИ 1,57%

62 - Набавка финансијске импвине 0,62%

Члан 45.,45а и 45б 0,32%

Међунарпдни прпјекти 0,24%

Једнпкратна НН и НН 30% 0,08%

Пстале исплате НСЗ 0,04%

46 - ДПНАЦИЈЕ, ДПТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0,01%

44 - ПТПЛАТЕ КАМАТА - 0,00%

Структура пстварених расхпда и 

издатака у 2016. гпдини

 
41 – Расходи за запослене су планирани у износу од 1.924.723 хиљада 

динара, а остварени су у износу од 1.776.969 хиљада динара, што износи 92,32% 
реализације планираних средстава.  
411 – Плате, додаци и накнаде запослених су планирани у износу од 1.458.212 
хиљада динара, а остварени су у износу од 1.391.031 хиљада динара, што је чинило 
95,39% реализације плана. Од укупно исплаћених средстава из средстава донација је 
исплаћено 17.132 хиљада динара за реализацију пројекта “Повећање делотворности 
политике запошљавања према угроженим групама” (ИПА 2012). 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца - од укупно планираних 257.541 
хиљада динара, остварено је 249.017 хиљада динара, тј. 96,69% реализације плана, од 
чега је из средстава донација исплаћено 3.066 хиљада динара за реализацију пројекта 
“Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама” (ИПА 
2012).  
413 - Накнаде у натури извршене су у висини од 16.818 хиљада динара од одобрених 
20.000 хиљада динара, што је чинило 84,09% реализације плана, а односе се на 
исплате за маркице за превоз запослених на посао и са посла и на исплате за поклоне 
за децу запослених. 
414 – Социјална давања запосленима исплаћена су у износу од 63.425 хиљаде 
динара, од укупно  планираних 126.550 хиљадa динара. За накнаде за време 
одсуствовања с посла укупно је исплаћено 12.743 хиљада динара од чега из средстава 
града 28 хиљада динара, а 142 хиљада динара из средстава донација за реализацију 
пројекта “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама” 
(ИПА 2012), 1.826 хиљада динара је исплаћено за расходе за образовање деце 
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запослених, за отпремнине и помоћи је исплаћено 42.187 хиљада динара, док је 6.669 
хиљада динара исплаћено на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или 
чланова породице и друге помоћи запосленом.  
415 - Накнаде за запослене су планиране у износу од 47.780 хиљада динара,  а 
извршена су у износу од 43.036 хиљада динара, или 90,07% реализације плана, а 
исплаћена средства се у потпуности односе на накнаде запосленима у готовом за 
превоз с посла и на посао. 
416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи  - У складу са Законом о буџету за 
2016. годину, у 2016. години су вршене исплате јубиларних награда запосленима који 
су право на то стекли у 2016. години, а укупно исплаћена средства за ове намене 
износе 13.642 хиљадe динара од укупно планираних 14.640 хиљада динара.  

42 – Коришћење роба и услуга - расходи ове категорије су планирани у 
укупном износу од 1.389.304 хиљада динара, а остварени су у укупном износу од 
802.284 хиљада динара.  
421 - Стални трошкови су планирани у износу од 799.200 хиљада динара, а извршени 
су у висини од 503.201 хиљада динара, тј. 62,96% реализације плана. Од тога је из 
средстава донација исплаћено 3 хиљадe динара за трошкове платног промета за 
пројекте “Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама” 
(ИПА 2012) и ЕРАЗМУС+, Транзиција из сфере образовања у свет рада за студенте са 
инвалидитетом у Србији, Црној Гори и босни и Херцеговини-ТРАНС2Wорк.  
За трошкове платног промета и банкарске услуге исплаћено је 106.088 хиљада динара 
(из донација 3 хиљадe динара), за енергетске услуге 101.424 хиљада динара, за 
комуналне услуге 146.350 хиљада динара, за услуге комуникација 99.136 хиљада 
динара, за трошкове осигурања 18.422 хиљадe динара, за закуп имовине и опреме 
31.349 хиљада динара и за остале трошкове 432 хиљаде динара. 
 

 
 

422 – Трошкови путовања – укупно је планирано 31.890 хиљада динара од чега из 
редовних прихода Националне службе 26.500 хиљада динара, а из средстава донација 
5.390 хиљада динара. У току 2016. године за ове намене је исплаћено укупно 9.603 
хиљада динара, од чега је из средстава донација исплаћено 650 хиљада динара за 
реализацију пројеката “Повећање делотворности политике запошљавања према 
угроженим групама” (ИПА 2012) и ЕРАЗМУС+, Транзиција из сфере образовања у свет 
рада за студенте са инвалидитетом у Србији, Црној Гори и босни и Херцеговини-
ТРАНС2Wорк. 
За службена путовања у земљи исплаћено је 5.244 хиљада динара, за службена 
путовања у иностранство 1.564 хиљада динара, за трошкове путовања у оквиру 
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редовног рада 149 хиљада динара, док је за остале трошкове транспорта исплаћено 
2.646 хиљада динара. 
423 – Услуге по уговору су планиране у укупном износу од 253.211 хиљада динара од 
чега из редовних прихода Националне службе 228.905 хиљада динара, а из средстава 
донација 24.306 хиљада динара. Укупно је исплаћено је 149.138 хиљада динара или 
58,90% реализације плана.  
За административне услуге је исплаћено 331 хиљада динара, за компјутерске услуге 
33.674 хиљада динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 1.920 
хиљада динара, за услуге информисања 26.604 хиљада динара, за стручне услуге 
14.869 хиљада динара од чега је 3.834 хиљада динара из средстава донација за 
реализацију пројеката “Повећање делотворности политике запошљавања према 
угроженим групама” (ИПА 2012), за репрезентацију 3.501 хиљада динара и за остале 
опште услуге 68.239 хиљада динара. 
424 - Специјализоване услуге  исплаћене су у висини од 261 хиљада динара, од 
планираних 2.300 хиљада динара.  
425 - Текуће поправке и одржавање су планиране у износу од 193.060 хиљада 
динара, а исплаћено је 60.334 хиљада динара, од чега за текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 24.522 хиљада динара, а за текуће поправке и 
одржавање опреме 35.812 хиљада динара.  
426 - Материјал је планиран у укупном износу од 109.643 хиљаде динара од чега из 
редовних прихода 106.541 хиљада динара, и из средстава донација 3.102 хиљада 
динара. У току 2016. године за ове намене је укупно исплаћено 79.747, од чега је из 
редовних прихода исплаћено је 77.907 хиљада динара, а из средстава донација 1.840 
хиљада динара. За административни материјал (канцеларијски материјал, папир, 
тонери) исплаћено је 59.324 хиљада динара, за материјал за образовање и 
усавршавање запослених (стручна литература, дневна штампа) 5.317 хиљада динара, 
за материјал за саобраћај (гориво, гуме) 9.817 хиљада динара, за материјал за 
одржавање хигијене 585 хиљада динара и за материјал за посебне намене (алати, 
резервни делови, потрошни материјал) 4.704 хиљада динара.  
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44- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања су планирани у износу 

од 700 хиљада динара, а извршени су у износу од 43 хиљаде динара и у целости се 
односи на исплате за пратеће трошкове задуживања – 444, и то за негативне курсне 
разлике и казне за кашњење.  

465 – Остале дотације и трансфери су планирани у износу од 6.500 хиљада 
динара, а исплаћено је 3.842 хиљаде динара, или 59,11% реализације плана. Ови 
расходи се односе на обавезу исплата које Национална служба има у финансирању 
запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 
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47 – Социјално осигурања и социјална заштита – расположива средства су 

износила 26.557.297 хиљада динара, а извршено је 21.182.702 хиљаде динара, или 
78,13% реализације плана. 
471 – Права из социјалног осигурања организације обавезног социјалног 
осигурања су планирана у укупном износу од 24.557.297 хиљада динара, а извршено 
је 19.187.658 хиљада динара, или 78,13% реализације плана, а реализација по 
позицијама је: 

1. НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ – Од планираних 15.958.753 
хиљада динара исплаћено је укупно 12.545.275 хиљада динара. Исплата овог 
права у 2016. години је вршена без кашњења, тј. у складу са чланом 71. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај незапослености, којим је утврђено да се 
новчана накнада исплаћује за месец који претходи месецу у којем се врши 
исплата. Извршено је 12 исплата за период децембар 2015.- новембар 2016. У 
оквиру укупно исплаћених средстава за новчану накнаду по редовном обрачуну 
је исплаћено 12.543.935 хиљада динара, за накнаду по нето обрачуну 120 
хиљада динара, а за новчану накнаду за лица са територије БиХ 1.220 хиљада 
динара. Просечно исплаћена новчана накнада износила је 1.045.440 хиљада 
динара месечно. У односу на претходне године настављено је смањење 
исплаћених средстава за ове намене, што је последица даљег смањења броја 
корисника новчане накнаде. Просечан број исплаћених корисника новчане 
накнаде у 2016. години био је 42.483, док је у 2015. години био око 53.000 
корисника.  

2. ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ – Од 
планираних 3.060.000 хиљада динара исплаћено је 2.849.795 хиљада динара, 
или 93,13% реализације планираних средстава. У току 2016. године исплата за 
ове намене је вршена редовно, без кашњења, тако да је исплаћено 12 
привремених накнада за период децембар 2015. - новембар 2016. године. 
Просечно исплаћена привремена накнада је износила 237.483 хиљада динара 
за просечно 15.284 корисника од којих је 8.407 корисника било са територије АП 
КиМ, а 6.877 корисника ван територије АП КиМ.  
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3. ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а и 45б ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ – од планираних 205.000 хиљада 
динара за ове намене исплаћено је 82.860 хиљада динара, или 40,42% 
реализације плана, при чему је настављено смањење исплата за ове намене 
посматрано по годинама. 

4. Новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања и 
подстицаји за кориснике новчане накнаде – су планиране у укупном износу 
од 36.800 хиљада динара, а исплаћено је 21.854 хиљада динара, од чега за 
једнократну новчану накнаду 21.575 хиљада динара, а за једнократне 
подстицаје за кориснике новчане накнаде 279 хиљада динара. 

5. Здравствени прегледи незапослених и процене радне способности – су 
планирани у износу од 50.800 хиљада динара, а исплаћено је 22.110 хиљада 
динара, од чега за здравствене прегледе за незапослене 1.331 хиљада динара, 
а за процене радне способности 20.779 хиљада динара.  

6. За остале исплате Националне службе за запошљавање је исплаћено 10.625 
хиљада динара што се у највећем делу односи на набавку психолошких мерних 
инструмената неопходних за рад запослених Националне службе на пословима 
професионалне оријентације и планирање каријере. 

7. *ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА – Планирана 
средства за 2016. годину укупно су износила 2.800.000 хиљада динара. 
Програмом распореда и коришћења средстава дотација организацијама 
обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2016. годину од 
08. јануара 2016. године, предвиђена су средства за активно тражење посла у 
висини од 3.000 хиљада динара, за програме додатног образовања и обуке 
997.000 хиљада динара, за субвенције за запошљавање 1.110.000 хиљада 
динара и за јавне радове 700.000 хиљада динара.  
Закључком Владе од 29. августа 2016. године, којим је усвојен Програм о 
изменама Програма распореда и коришћења средстава дотација 
организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 
2016. годину, измењена је динамика коришћења средстава по месецима за 
период август- децембар 2016. године. 
На основу сагледавања реализације мера активне политике запошљавања, 
утврђено је да планиран износ средстава намењен за програме додатног 
образовања и обуке неће бити у целости утрошен до краја године, као ни 
средства намењена за реализацију јавних радова. Са друге стране, због 
повећаног интересовања послодаваца и незапослених лица за реализацију 
мера субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих лица на новоотвореним радним местима, Национална служба је 
предложила Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
да се износ од 48.000 хиљада динара са позиције додатно образовање и обуке, 
и износ од 20.000 хиљада динара са позиције јавних радова, прераспореде на 
позицију субвенције за запошљавање. Сходно наведеном, на предлог 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада РС је 
29. септембра 2016. године донела закључак којим је усвојен Програм о 
изменама Програма распореда и коришћења средстава дотација 
организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета РС за 2016. годину. 
Овим Програмом измењен је распоред средстава према мерама активне 
политике, тако да је за додатно образовање и обуке предвиђено 949.000 
хиљада динара, за субвенције за запошљавање 1.168.000 хиљада динара, за 
јавне радове 680.000 хиљада динара, док су средства за активно тражење 
посла остала на истом нивоу од 3.000 хиљада динара.  
У периоду 01.01.-31.12.2016. године, по овом Програму за мере активне 
политике запошљавања укупно је исплаћено 2.424.036 хиљада динара, што 
чини 86,57% реализације планираних средстава. За реализацију програма 
активног тражења посла исплаћено је 1.258 хиљада динара или 41,95% 
планираних средстава, за програме додатног образовања и обуке укупно је 
исплаћено 650.140 хиљада динара или 68,51% реализације планираних 
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средстава. Од тога је за обуке за тржиште рада исплаћено 34.267 хиљада 
динара, за функционално основно образовање одраслих је исплаћено 42.007 
хиљада динара, за обуку за познатог послодавца је исплаћено 55.644 хиљада 
динара, за програм стручне праксе је исплаћено 279.738 хиљада динара, за 
стицање практичних знања је исплаћено 24.400 хиљада динара, за програм 
стручне праксе-практична знања и вештине је исплаћено 189.210 хиљада 
динара, за програм стручне праксе по ЛАПЗ споразумима је исплаћено 9.902 
хиљаде динара, за програм стицања практичних знања по ЛАПЗ споразумима је 
исплаћено 238 хиљада динара и за програм стручне праксе-практична знања и 
вештине по ЛАПЗ споразумима је исплаћено 14.733 хиљада динара.  
За субвенције за запошљавање укупно је исплаћено 1.144.696 хиљада динара, 
што чини 98,00% реализованих средстава. Од тога је за субвенције за 
самозапошљавање исплаћено 608.920 хиљада динара, за субвенције за 
самозапошљавање незапосленима ромске националности је исплаћено 11.700 
хиљада динара, за субвенције за отварање нових радних места је исплаћено 
466.580 хиљада динара, за субвенције за самозапошљавање по ЛАПЗ 
споразумима је исплаћено 4.174 хиљада динара, за субвенције за отварање 
нових радних места по ЛАПЗ споразумима је исплаћено 49.558 хиљада динара  
док је за субвенције за запошљавање незапослених корисника новчане 
социјалне помоћи исплаћено 3.764 хиљада динара.  
За јавне радове је укупно исплаћено 627.942 хиљаде динара што чини 92,34% 
реализације планираних средстава. За пренете обавезе за редовне јавне 
радове је исплаћено 149.279 хиљада динара, за пренете обавезе за јавне 
радове за особе са инвалидитетом који се исплаћују из буџета је исплаћено 
7.587 хиљада динара, док је за пренете обавезе за јавне радове по ЛАПЗ 
споразумима исплаћено 34.167 хиљада динара.  За јавне радове по јавном 
позиву из 2016. године је исплаћено укупно 436.908 хиљада динара, од чега је 
по редовном позиву исплаћено 314.590 хиљада динара, а за јавне радове по 
ЛАПЗ споразумима из 2016. године је исплаћено 122.317 хиљада динара. 

 
 
 
 

Преглед реализације финансијских средстава 
за програме и мере активне политике запошљавања у 2016. години 

(у 000 динара) 

Ред. 
Бр. 

Опис 

Програм 
распореда од 

08. јануара 2016. 
године 

 Програм о 
изменама 
Програма 

распореда од 29. 
септембра 2016. 

године 

Реализација у 
периоду  
01.01.-

31.12.2016. 

% реали 
зације 

1. Активно тражење посла  3.000 3.000 1.258 41,95% 

2. Додатно образовање и обуке 997.000 949.000 650.141 68,51% 

3. Субвенције за запошљавање 1.110.000 1.168.000 1.144.696 98,00% 

4. Јавни радови 700.000 680.000 627.941 92,34% 

УКУПНО 2.800.000 2.800.000 2.424.036 86,57% 
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2014 684 35.555 117.760 0 343.159 497.158

2015 1.113 291.529 1.069.618 484.976 48.299 1.847.236

2016 1.258 650.141 1.144.696 627.941 2.424.036

у 
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и

н
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Кретаое исплата за МАПЗ пп гпдинама

(у хиљадама динара)

 
8. **ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА -  Планирана средства за 2016. годину за ове намене су 
износила 550.000 хиљада динара. Програмом распореда и коришћења 
средстава дотација организацијама обавезног социјалног осигурања из 
Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање 
запошљавања особа са инвалидитетом за 2016. годину од 08. јануара 2016. 
године предвиђена су средства за мере и активности професионалне 
рехабилитације у висини од 46.740 хиљада динара, за подстицање 
запошљавања особа са инвалидитетом 477.140 хиљада динара и за 
рефундације трошкова прилагођавања радног места особа са инвалидитетом 
које се запошљавају под посебним условима и рефундације трошкова 
обезбеђивања стручне подршке особама са инвалидитетом које су запослене 
под посебним условима у висини од 26.120 хиљада динара.  
У периоду 01.01.-31.12.2016. године, по овом Програму исплаћено је 411.040 
хиљада динара, што чини 74,73% реализације планираних средстава. За мере и 
активности професионалне рехабилитације је исплаћено 17.363 хиљада динара 
што чини 37,15% реализације планираних средстава, и то за обуке за тржиште 
рада 14.437 хиљада динара, за програм стручне праксе 1.442 хиљаде динара, 
за програм стицање практичних знања 55 хиљада динара и за програм стручне 
праксе-практична знања и вештине 1.429 хиљада динара. За програме 
подстицања запошљавања особа са инвалидитетом је укупно исплаћено 
384.576 хиљада динара што чини 80,60% реализације планираних средстава, 
од чега је за субвенционисано запошљавање исплаћено 110.405 хиљада 
динара, за субвенције послодавцима за отварање нових радних места је 
исплаћено 51.810 хиљада динара, за субвенције за самозапошљавање је 
исплаћено 18.200 хиљада динара и за јавне радове 204.161 хиљада динара. 

За програме рефундације трошкова прилагођавања радног места особа са 
инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима и рефундације 
трошкова обезбеђивања стручне подршке особама са инвалидитетом које су 
запослене под посебним условима је исплаћено 9.101 хиљада динара што чини 
34,84% реализације планираних средстава, од чега је за рефундације 
примерених трошкова прилагођавања исплаћено 3.539 хиљада динара, а за 
радну асистенцију 5.562 хиљада динара. 
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Преглед реализације финансијских средстава за програме и мере за професионалну 

рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом за 2016. годину 

                  (у 000 динара) 

Редни број Опис 
Програм 

распореда од 
08.01.2016. 

Реализација у 
периоду 

01.01.-31.12.2016. 

% 
реализ
ације 

1. 
Мере и активности професионалне 
рехабилитације 

46.740 17.363 37,15% 

2. 
Подстицање запошљавања особа са 
инвалидитетом 

477.140 384.576 80,60% 

3. 

Рефундација трошкова прилагођавања 
радног места особа са инвалидитетом 
које се запошљавају под посебним 
условима и рефундација трошкова 
обезбеђивања стручне подршке 
особама са инвалидитетом које су 
запослене под посебним условима 

26.120 9.101 34,84% 

УКУПНО  
550.000 411.040 74,73% 
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2014 26.704 209.677 6.815 243.196

2015 4.323 56.344 3.273 259.542 323.482

2016 17.363 384.576 9.101 411.040
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Кретаое исплата из Бучетскпг фпнда за прпфесипналну рехабилитацију и 
ппдстицаое заппщљаваоа пспба са инвалидитетпм пп гпдинама

(у хиљадама динара)

 
9. ***ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 

СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА – ОПШТИНА – од планираних 
1.000.000 хиљада динара за ове програме и мере је исплаћено 756.348 хиљада  
динара. Ове исплате вршене су по ЛАПЗ споразумима у којима је предвиђено 
кофинансирање у складу са Одлуком министра за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања о учешћу у финансирању програма или мера активне 
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима 
запошљавања, као и по споразумима у чијем финансирању су учествовале 
само локалне самоуправе, а Национална служба је пружала техничку подршку.  

10. ****ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПО ПРОЈЕКТИМА ИЗ ДОНАЦИЈА – за ове програме и 
мере је исплаћено 63.715 хиљада динара,  за реализацију програма за 
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приправнике, обуке за тржиште рада и ЈОБ клуб по пројекту “Повећање 
делотворности политике запошљавања према угроженим групама” (ИПА 2012).   
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – *ПОСЕБНА НОВЧАНА 

НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА 
ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ - Финансијским планом 
Националне службе за запошљавање за 2016. годину за исплату посебних накнада 
запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за 
остваривање права на пензију, планиран је износ од 2.000.000 хиљада динара. 
Средства за ове намене обезбеђена су Законом о буџету РС за 2016. годину преко 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, с тим што је 
прописано да се распоред и коришћење тих средстава врши по посебним актима 
Владе. 
Сходно наведеном, 08. јануара 2016. године Влада је донела закључак  којим је усвојен 
Програм распореда и коришћења средстава дотација организацијама обавезног 
социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2016. годину – за исплату 
посебне новчане накнаде.  
Посебна новчана накнада је у 2016. години исплаћивана из оствареног трансфера из 
буџета у износу од 1.992.006 хиљада динара, из средстава наменски распоређеног 
суфицита претходне године у износу од 243 хиљада динара, и 2.795 хиљада динара 
колико је исплаћено из средстава прихода од повраћаја од корисника ове накнаде. 
Укупно је исплаћено 1.995.044 хиљада динара, што је чинило 99,75% реализације 
планираних средстава. 

48 - Порези, обавезне таксе и казне су планирани у износу од 1.750.600 
хиљада динара. Укупно је исплаћено 1.644.102 хиљада динара, од чега се највећи део 
у износу од 1.541.348 хиљада динара, односи на принудну наплату по пресудама за 
новчане накнаде.2 
482 – Порези, обавезне таксе и казне, су планирани су у износу од 63.500 хиљада 
динара, а реализовани су у износу од 50.257 хиљада динара. 
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – су планиране у износу од 
175.000 хиљада динара, а исплаћено је 172.044 хиљада динара.   
485 – Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа су 
планиране у износу од 1.512.100 хиљада динара, а исплаћено је 1.421.801 хиљада 
динара, од чега из средстава донација 41 хиљада динара.  

51 – Основна средства – укупно је планирано 1.265.600 хиљада динара, а 
укупно је исплаћено 555.607 хиљада динара. Из редовних прихода за рад Националне 
службе планирано је 1.132.460 хиљада динара, од чега је реализовано 427.911 хиљада 
динара. Планирана средства из донација износила су 133.140 хиљада динара, а 
реализовано је 127.696 хиљада динара.  
511 – Зграде и грађевински објекти -  Од планираних 655.500 хиљада динара 
исплаћено је 27.637 хиљада динара. На овој позицији била су планирана средства за 
куповину пословног простора за потребе пресељења Дирекције, која је предвиђена 
изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање, али због кратког 
времена и немогућности добијања прихватљиве цене, до краја 2016. године није 
дошло до реализације ове инвестиције. 
512 – Машине и опрема – укупно је планирано 212.100 хиљада динара, од чега је 
исплаћено 163.371 хиљада динара. Из редовних прихода за рад Националне службе 
планирано је 78.960 хиљада динара, а исплаћено је 35.675 хиљада динара. Из 
средстава донација планирано је 133.140 хиљада динара, а исплаћено 127.696 
хиљада динара за набавку опреме по пројекту “Повећање делотворности политике 
запошљавања према угроженим групама” (ИПА 2012).  
515 – Издаци за нематеријалну имовину су реализовани у износу од 364.599 хиљада 
динара од планираних 398.000 хиљада динара и односе се на набавке за софтвере, 
лиценце и сл. 

 

                                           
2 Детаљније објашњење за расходе ове категорије дато је у уводном делу 
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62 – Набавка финансијске имовине реализована је у износу од 161.415 хиљада 
динара и односи се на извршену конверзију потраживања Националне службе по 
основу неплаћених доприноса за случај незапослености, у трајни улог у основном 
капиталу дужника „АД Крушик-Холдинг“ Ваљево у износу од 137.760 хиљада динара, 
„Пиротекс Трико“ Пирот у износу од 1.188 хиљада динара, АД „Тигар“ Пирот у износу 
од 11.991 хиљада динара, „Будућност“ д.о.о. Севојно у износу од 4.752 хиљада динара, 
„Шумадија“ д.о.о. Крагујевац у износу од 5.587 хиљада динара и АД „Крушик-Пластика“ 
Осечина у износу од 138 хиљада динара. 

 
 
Финансијским планом Националне службе за 2016. годину била су предвиђена 

средства за одређене пројекте из средстава донација по којима није било никакве 
финансијске реализације и то: 
1. Пројекат: Развој система који значајно доприноси ефикасном и делотворном 

повезивању понуде и потражње као и свеукупном функционисању тржишта 
рада са посебним освртом на укључивање ОСИ (ИПА 2013): Предвиђени Грант 
ИПА 2013 није још уговорен. Крајњи рок за уговарање је 06.06.2017.године. Са 
уговарачким телом постигнут је договор да имплементација гранта почне у јануару 
2018. године како би се избегло преклапање два директна гранта. 

2. Пројекат: Прогрес Парес - бенчмаркинг служби за запошљавање - допринос 
примени гаранције за младе: Пројекат ПАРЕС – бенчмаркинг служби за 
запошљавање је завршен у мају 2016. године. Након одобреног финалног 
финансијског извештаја од стране Европске комисије, Министарству рада и 
социјалне политике Италије, као водећем партнеру на пројекту, је упућен захтев за 
исплату припадајућег дела буџета у износу од 7.152,48 евра.  С обзиром да се 
очекивала уплата средстава предметни пројекат је био планиран у Финансијском 
плану за 2016. годину. У току трајања пројекта није потписан Споразум о 
партнерству (предвиђене пројектне  активности нису могле да се спроведу по плану 
услед текућих институционалних и кадровских промена у оквиру партнерских 
институција), због чега  нису отворени подрачуни пројекта за партнере на 
предметном пројекту.  

3. Пројекат: МОР – Промоција запошљавања младих: Предметни пројекат је део  

већег пројекта који је финансирало Министарство иностраних послова Италије, а 

спроводила Међународна организација рада и Министарство економије и 

регионалног развоја – Сектор за запошљавање у укупном износу од 1.2 милиона 

долара. Средства су била намењена развоју политике запошљавања младих и 

спровођењу пробних (пилот)активних програма тржишта рада за угрожене 

категорије младих. На подрачуну пројекта, преостало је 1.006 хиљада динара. 

Међутим, како је пројекат већ дуже време завршен и није било промета (време 
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трајања пројекта није било ограничено- већ је било одређено до утрошка 

средстава), Национална служба се обратила  донатору ради добијања даљих 

инструкција око реализације преосталих средства у наведеном износу. Након 

достављеног дописа добијена је сагласност донатора, да преостали износ  од 1.006 

хиљада динара остане  на располагању Националној служби  и то за 

имплементацију поменутих мера, у оквиру исте циљне групе и дефинисаних 

подручја, а у складу са смерницама за спровођење активних мера запошљавања и 

тражења посла намењених угроженим младима.  

4. Пројекат: УНДП – Побољшање услова живота интерно расељених лица: 

Пројекат се реализовао од децембра 2009. до маја 2010. године. Укупан буџет за 

реализацију пројекта износио је 85.000,00 $. У питању је грант Националној служби 

намењен запошљавању интерно расељених лица са евиденције Националне 

службе, а донатор је Програм Уједињених нација за развој (УНДП).  На подрачуну 

отвореном за потребе пројекта преостало је још 2.337 хиљада динара. Предметни 

пројекат је предвиђен у Финансијском плану за 2016. као и у Финансијском плану за 

2017. годину, с обзиром да се очекује наставак имплементације пројекта уз 

сагласност директора. 

 

3. ОБАВЕЗЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОД. 

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.12.2016. године износе 1.583.999 хиљада 
динара, а односе се на: 

- Обавезе по основу расхода за запослене  70.818 хиљада динара; 

- Обавезе по основу права из социјалног осигурања које исплаћује Национална 

служба 1.453.222 хиљада динара; 

- Обавезе из пословања: 

o Према добављачима 59.532 хиљада динара; 

o Према буџету  378 хиљада динара, и 

o Остале обавезе (таксе, порези, и остали расходи) 48 хиљада динара.     

  
У наставку текста дат је преглед остварених расхода и издатака по изворима 

финансирања, као и упоредни преглед извршења финансијског плана Националне 
службе за запошљавање у 2016. и 2015. години. 

 
4. РЕЗИМЕ - ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ИЗВОРИМА 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ПО ИЗВОРИМА 

ФИНАНСИРАЊА 

Укупно 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Буџет 
Републике 

Општине 
града 

ООСО Донације 
Остали 
извори 

28.843.680 7.676.877 786.374 20.378.743 901 785 

 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА 

ФИНАНСИРАЊА 
Укупно 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Буџет 
Републике 

Општине 
града 

ООСО Донације 
Остали 
извори 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ   
25.409.942 7.676.877 756.376 16.886.266 90.423 0 

410000 РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 1.776.969 0 28 1.756.601 20.340 0 
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411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

1.391.031 

    1.373.899 17.132   

412000 СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

249.017 

    245.951 3.066   

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 16.818     16.818     

414000 СОЦИЈАЛНА 
ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

63.425 

  28 63.255 142   

415000 НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

43.036 

    43.036     

416000 НАГРАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

13.642 

    13.642     

420000 КОРИШЋЕЊЕ 
УСЛУГА И РОБА  802.284 0 0 795.957 6.327 0 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  
503.201 

    503.198 3   

422000 ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 9.603 

    8.953 650   

423000 УСЛУГЕ ПО 
УГОВОРУ 149.138 

    145.304 3.834   

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 261 

    261     

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ  

60.334 
    60.334     

426000 МАТЕРИЈАЛ 79.747     77.907 1.840   

440000 ОТПЛАТА КАМАТА 
И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

43 0 0 43 0 0 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ 
КАМАТА 0 

          

444000 ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

43 

    43     

460000 ДОНАЦИЈЕ, 
ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

3.842 0 0 3.842 0 0 

465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, 
ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

3.842 
    3.842     

470000 СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 21.182.702 7.676.877 756.348 12.685.762 63.715 0 

471000 ПРАВА ИЗ 
СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 
(Организације 
обавезног социјалног 
осигурања) 19.187.658 5.684.871 756.348 12.682.724 63.715   

472000 НАКНАДЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 1.995.044 1.992.006   3.038     

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 1.644.102 0 0 1.644.061 41 0 
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482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 50.257     50.257     

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 172.044     172.044     

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 
ПОВРЕДЕ ИЛИ 
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 
ОРГАНА 1.421.801     1.421.760 41   

500000 ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

555.607 0 0 427.911 127.696 0 

510000 ОСНОВНА 
СРЕДСТВА 555.607 0 0 427.911 127.696 0 

511000 ЗГРАДЕ И 
ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 27.637     27.637     

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 

163.371     35.675 127.696   

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА 
ИМОВИНА 364.599     364.599     

600000 
ИЗДАЦИ ЗА 
ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

161.415 0 0 161.415 0 0 

620000 НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 161.415 0 0 161.415 0 0 

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 161.415     161.415     

УКУПНО РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6 26.126.964 7.676.877 756.376 17.475.592 218.119 0 

 

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ 
ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА И РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА ПО ИЗВОРИМА 
ФИНАНСИРАЊА 

Укупно 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Буџет 
Републике 

Општине 
града 

ООСО Донације 
Остали 
извори 

ВИШАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА 2.716.716 0 29.998 2.903.151   785 

МАЊАК НОВЧАНИХ 
ПРИЛИВА         217.218   
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5. Упоредни преглед извршења Финансијског плана Националне службе за 

запошљавање у 2016. и 2015. години 

 

Екк. 
клас.  

ОПИС 
ИЗВРШЕЊЕ 

2015. 
ИЗВРШЕЊЕ 

2016. 

Индекс 

2016./2015. 

х100 

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 29.356.340 28.837.406 98,23 

721 
Приходи од доприноса за обавезно осигурање 
за случај незапослености 

19.178.358 20.020.719 104,39 

732 
Текуће донације од међународних 
организација 

152 901 592,76 

7331211 Трансфер из МИНРЗС 4.254.116 4.416.042 103,81 

  -  За мере активне политике запошљавања 1.895.535 2.424.036 127,88 

  

- За посебне накнаде запосленима којима 
недостаје до 5 година до остваривања првог 
права на пензију 

2.358.581 1.992.006 84,46 

7331212 Трансфер из Буџетског фонда ОСИ 323.482 411.040 127,07 

733165 Трансфер из Министарства финансија 4.517.403 2.849.795 63,08 

733165 
Текући трансфери од других нивоа власти 
ОПШТИНЕ 

732.714 786.374 107,32 

74 Други приходи 201.862 202.693 100,41 

77 Меморандумске ставке 7.123 6.902 96,90 

7813 Трансфери између ООСО 141.130 142.940 101,28 

81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 907 502 55,35 

92 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
16.269 5.772 35,48 

  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 29.373.516 28.843.680 98,20 

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА 

0 0 0  

УКУПНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
29.373.516 28.843.680 98,20 

          

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 28.158.311 25.409.942 90,24 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.841.189 1.776.969 96,51 

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1.483.873 1.391.031 93,74 

412 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
265.556 249.017 93,77 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 12.021 16.818 139,91 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 25.433 63.425 249,38 

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 42.923 43.036 100,26 

416 
НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ 
11.383 13.642 119,85 

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 763.405 802.284 105,09 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 504.173 503.201 99,81 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 11.458 9.603 83,81 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 104.301 149.138 142,99 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 340 261 76,76 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊЕ 73.578 60.334 82,00 

426 МАТЕРИЈАЛ 69.555 79.747 114,65 
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44 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
107 43 40,19 

441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 0 0   

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 107 43 40,19 

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.876 3.842 99,12 

465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.876 3.842 99,12 

47 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

25.112.722 21.182.702 84,35 

  Накнаде за случај незапослености 15.146.649 12.545.275 82,83 

  
Привремена накнада запослених са територије 
АП КиМ 

4.517.403 2.849.795 63,08 

  Програми и мере активне политике запошљавања 1.895.535 2.424.036 127,88 

  
Програми за лица са инвалидитетом из Буџетског 
фонда 

323.482 411.040 127,07 

  
Програми и мере активне политике запошљавања 
из средстава локалне самоуправе 

653.761 756.348 115,69 

  Пројекти из донација 220 63.715 28.961,36 

  
Субвенције по основу чл. 45, 45а и 45б Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 

151.083 82.860 54,84 

  
Једнократна новчана накнада за 
самозапошљавање и подстицај за кориснике НН 
30% 

24.084 21.854 90,74 

  
Здравствени прегледи незапослених лица и 
процене радне способности 

27.381 22.110 80,75 

  Остале исплате НСЗ  9.821 10.625 108,19 

  
Посебне новчане накнаде запосленима којима 
недостаје до 5 година до остваривања првог 
права на пензију – из средстава МРЗС 

2.363.303 1.995.044 84,42 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 437.012 1.644.102 376,21 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 30.405 50.257 165,29 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 40.128 172.044 428,74 

485 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

366.479 1.421.801 387,96 

          

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 122.142 555.607 454,89 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 17.748 27.637 155,72 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 36.904 163.371 442,69 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 67.490 364.599 540,23 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 93.437 161.415 172,75 

621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 93.437 161.415 172,75 

          

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  28.373.890 26.126.964 92,08 

 


