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                          НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 БЕОГРАД 

 
 
  

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. 

новембра 2012. године, утврдила је АМАНДМАНЕ I, II и III НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ, којe вам, на основу 

члана 150. и члана 161. став 1. Пословника Народне скупштине Републике 

Србије и члана 107. Устава Републике Србије, достављамо на разматрање.

  

Поводом утврђених Амандмана на  Предлог закона, Скупштина 

Аутономне Покрајине Војводине одредила је за представникe Иштвана 

Пастора, председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и Зорана 

Радомана, члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за финансије. 

 

 

Прилог: Амандмани +CD 

  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
Иштван Пастор, с.р. 

           (Pásztor István, s.k.) 
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На основу члана 150. и члана  161. став 1. Пословника Народне 

скупштине („Службени гласник РС“, број 20/2012-пречишћен текст ), а у 

вези са чланом 107. Устава Републике Србије („Службени гласник 

Републике Србије, број 98/2006), 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине подноси  

 

А М А Н Д М А Н Е 

НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   ЗА 2013. 

ГОДИНУ 

 
АМАНДМАН I 

 
У Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину члан 

1. мења се и гласи: 
„Члан 1. 

 

Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци 
буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим 

задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката 
и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, 
пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга 

буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава. 

 Буџет Републике Србије за 2013. годину састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 

нефинансијске имовине  

924.444.000.00

0 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине  

1.035.880.560.0

00 

Буџетски суфицит/дефицит -

111.436.560.000 

Издаци за набавку финансијске имовине  

(у циљу спровођења јавних политика) 

10.436.319.000 

Укупан фискални суфицит/дефицит -

121.872.879.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 554.441.650.00
0 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату 
главнице дуга 

404.190.009.00
0 

Нето финансирање 121.872.879.00
0 
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Промена стања на рачуну 
(позитивна - повећање готовинских средстава 

негативна - смањење готовинских средстава) 

28.378.762.000 

 

 
Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске 

имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, 

расхода и издатака: 

 

ОПИС 
Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА    924.444.000.000 

1. Порески приходи 71 786.844.000.000 

1.1 Порез на доходак грађана 7111 53.468.000.000 

1.2 Порез на добит предузећа 7112 70.415.000.000 

1.3 Порез на додату вредност 7141 429.032.000.000 

     Порез на додату вредност у земљи  133.544.000.000 

     Порез на додату вредност из увоза  293.088.000.000 

     Порез на промет производа из 

претходних година 

 2.400.000.000 

 1.4 Акцизе 717 192.794.000.000 

     Акцизе на деривате нафте  89.000.000.000 

     Акцизе на дуванске прeрађевине  89.800.000.000 

     Остале акцизе  13.994.000.000 

1.5 Царине 715 33.142.000.000 

1.6 Остали порески приходи  7.993.000.000 

2. Непорески приходи  136.400.000.000 

     Трансфери између буџетских корисника 
на различитом нивоу власти 

733 6.540.000.000 

     Приходи од имовине 741 10.200.000.000 

     Таксе 742 19.000.000.000 

     Новчане казне 743 5.500.000.000 

     Приходи од продаје добара и услуга 742 48.860.000.000 

     од тога: приходи од продаје добара и 
услуга индиректних буџетских корисника 

 21.260.000.000 

     Остали непорески приходи 741,744,745,77,78 38.300.000.000 

     од тога: део добити јавних предузећа 745123 11.000.000.000 

     вишак прихода над расходима НБС 741212 2.800.000.000 

     Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

8 8.000.000.000 

3. Донације   1.200.000.000 

 

 

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за 

набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 
утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода 

и издатака: 
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ОПИС 

Eкономскa 
класифик

ацијa 

Износ 

у динарима 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   1.046.316.879.

000 

1. Текући расходи 4 992.979.008.00

0 

1.1. Расходи за запослене 41 289.729.419.00

0 

  Плате запослених 411 222.703.329.27

3 

  Доприноси на терет послодавца 412 44.059.309.727 

  Остали расходи за запослене 413 до 

417 

22.966.780.000 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 77.901.178.000 

1.3. Расходи по основу отплате камата 44 90.129.551.000 

  Расходи по основу отплате камата на домаће кредите 441 46.938.210.000 

  Расходи по основу отплате камата на стране кредите 442 38.832.143.000 

  Отплата камата по основу активираних гаранција 443 3.655.432.000 

  Пратећи трошкови задуживања 444 703.766.000 

1.4. Субвенције 45 64.224.987.000 

  Субвенције у привреди  4.336.436.000 

  Субвенције у пољопривреди  29.802.298.000 

  Субвенције за железницу  14.565.000.000 

  Субвенције у области туризма  649.530.000 

  Субвенције за путеве  6.300.000.000 

  Субвенције за културу  368.000.000 

  Остале субвенције  8.203.723.000 

1.5. Дотације међународним организацијама 462 1.153.077.000 

1.6. Трансфери осталим нивоима власти 463 52.034.443.000 

  Трансфери општинама и градовима  35.298.710.000 

  Трансфери за запослене у образовању на територији 
АПВ 

 5.577.331.000 

  Остали трансфери  11.158.402.000 

1.7. Трансфери организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

464 302.870.807.00
0 

  Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање 

 281.000.000.00
0 

  Национална служба за запошљавање  13.700.000.000 

  Републички фонд за здравствено осигурање  615.048.000 

  Остали трансфери  7.555.759.000 

1.8.  Остале дотације и трансфери 465 1.523.859.000 

1.9. Социјална заштита из буџета 472 100.868.367.00

0 

  Дечја заштита  42.400.600.000 

  Борачко - инвалидска заштита  15.180.650.000 

  Социјална заштита  29.753.132.000 

  Ученички стандард  2.102.759.000 

  Студентски стандард  3.443.036.000 
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  Фонд за младе таленте  729.924.000 

  Спортске стипендије  919.086.000 

  Избегла и расељена лица  1.289.994.000 

  Остала социјална заштита из буџета  5.049.186.000 

1.10. Остали текући расходи 48 и 49 12.543.320.000 

  Средства резерви 499 1.621.057.000 

  Остали текући расходи 48 10.922.263.000 

ОПИС 

Eкономскa 

класифик
ацијa 

Износ 

2. Капитални издаци 5 42.901.552.000 

  Издаци за нефинансијску имовину 51 до 54 40.205.876.000 

  Нефинансијска имовина која се   финансира из 

средстава за реализацију Националног инвестиционог 
плана 

551 2.695.676.000 

3. Издаци за набавку финансијске имовине 
 (у циљу спровођења јавних политика)  

62 10.436.319.000 

 

 Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске 
имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у 

следећим износима: 
 

Б. РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА 
Eкономскa 

класификацијa 
у динарима 

Нето финансирање                                                                                    121.872.879.000 

Примања од задуживања                                                                                           91 554.441.650.000 

Примања од емитовања домаћих хартија од 
вредности  

(записи и обвезнице емитоване на домаћем 
тржишту у домаћој и страној валути – 
дисконтована вредност)                                                                           9111 265.000.000.000 

Примања од емитовања иностраних хартија 
од вредности 

(Еврообвезнице - државне хартије од 
вредности емитоване на иностраном тржишту у 

домаћој и страној валути – прилив по продајној 
цени) 9121 188.400.000.000 

Примања од домаћег и иностраног 
задуживања  
(примљени кредити од домаћих и страних 

финансијских комерцијалних и 
мултилатералних институција и иностраних 

влада) 

9112-9119 

9122-9129 101.041.650.000 

Издаци за набавку финансијске имовине и 

отплату главнице дуга 6 404.190.009.000 

Издаци за отплату кредита 61 403.582.066.000 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 338.219.832.000 

Отплата главнице страним кредиторима 612 45.562.662.000 

Отплата главнице по гаранцијама 613 19.799.572.000 
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Б. РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА 
Eкономскa 

класификацијa 
у динарима 

Издаци за набавку финансијске имовине 62 607.943.000 

Промена стања на рачуну  

(позитивна - повећање готовинских средстава  
негативна - смањење готовинских средстава)           28.378.762.000 

                                 „ 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Циљ поднетог амандмана је да се буџету Аутономне Покрајине Војводине 

обезбеди Уставом Републике Србије утврђени минимум обима у висини од 
7% републичког буџета, односно омогући реализација уставног захтева да 

се три седмине од буџета Аутономне Покрајине Војводине користи за 
финансирање капиталних расхода.   

Да би се овај циљ постигао предлаже се измена члана 1. Предлога 

закона о буџету Републике Србије за 2013. годину тако што се у 
табеларном делу под А - РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА, Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 
нефинансијске имовине и Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине умањују за износ од по 32,00 милијарде динара.  

У структури прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине за износ од 32,00 милијарди динара умањени су 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, као и  Порески приходи, затим  Акцизе, и 
то: Акцизе на деривате нафте – за износ од 15,00 милијарди динара,  
Акцизе на дуванске прeрађевине – за износ од 15,00 милијарди динара и 

Остале акцизе – за износ од 2,00 милијарде динара.   

У структури укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске 

имовине, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ умањени су за 32,00 милијарде 
динара, од чега су Текући расходи умањени за 28,00 милијарди динара, 

а Капитални издаци – за 4,00 милијарде динара.  

У структури Текућих расхода повећани су износи опредељени за расходе 
за запослене за 23,49 милијарди динара, од чега су расходи за плате 

запослених увећани за износ од 19,71 милијардну динара, а Доприноси 
на терет послодавца – за 3,78 милијарде динара.  Ово повећање расхода 

за запослене је последица укидање наменских трансфера за 
финансирање расхода за запослене у образовању на територији 
Аутономне Покрајине Војводине, сем трансфера за високо образовање, у 

укупном износу од 23,49 милијарде динара.  Тако да су у истој табели 
члана 1. Трансфери осталим нивоима власти умањени за наведени износ. 

Надаље, Расходи за коришћење услуга и роба умањени за износ од 10,00 
милијарди динара; Расходи за субвенције су умањени за износ од 18,00 
милијарди динара, од чега су  субвенције у привреди умањене за износ 

од 13,00 милијарди динара, субвенције у пољопривреди – за износ од 
3,00 милијарде динара и субвенције у области туризма – за износ од 2,00 

милијарде динара.  

У структури Капиталних издатака, Издаци за нефинансијску имовину 
умањени су за износ од 1,00 милијарде динара, док су издаци за 

Нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију 
Националног инвестиционог плана умањени за 3,00 милијарде динара.    

Врсте прихода и  расхода чије смањење је предложено овим амандманом  
детаљније су обрађени у Aмандману II и Aмандману III, који следе.  

 

 
 

 



 8 

 
 

А М А Н Д М А Н  II 

 
 

 
Члан 6. мења се и гласи: 

„Члан 6. 

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:  

– део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у 

висини од 18% од износа оствареног на територији Аутономне 
покрајине Војводине;  

– део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од  42,7% 

од износа  оствареног на територији Аутономне покрајине  
Војводине; 

– део  прихода од акциза, осим акциза при увозу, у висини од 43% 
од износа оствареног на територији Аутономне покрајине  
Војводине. 

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из 
буџета Републике Србије, и то:  

– наменски трансфер за финансирање расхода за запослене у 
високом образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине 

у износу утврђеном  овим законом; 

– трансфери за поверене послове у складу са законом којим се 
утврђују надлежности  Аутономне покрајине Војводине; 

– ненаменска трансферна средства за обезбеђење средстава до 
уставног  минимума  од 7% буџета Републике Србије у 2013. 

години. 

Средства за плате за запослене у високом образовању на територији 
Аутономне покрајине Војводине из става 2. алинеја 1. овог члана 

исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада. 

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. 

алинеја 1. овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове 
намене на рачун.“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Предложеним амандманом  обезбеђују се  приходи буџету Аутономне 
Покрајине Војводине  у 2013. години који омогућују   остваривање 
Уставом гарантованог права да буџет Аутономне Покрајине Војводине 

износи најмање 7% у односу на буџет Републике Србије, и да се три 
седмине од буџета Аутономне Покрајине Војводине користи за финансирање 

капиталних расхода.  
 

Овај амандман се предлаже јер је члан 6. Предлога закона супротан 

одредби члана 184.  став 4. Устава Републике Србиј, који гласи: „Буџет 
Аутономне покрајине Војводине износи најмање 7% у односу на буџет 
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Републике Србије, с тим што се три седмине од буџета Аутономне покрајине 
Војводине користи за финансирање капиталних расхода“. Наиме,  одредбом 
члана 6. Предлога закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, 

као приходи буџета Покрајине утврђују се трансфери из републичког 
буџета који су највећим делом намењени за финансирање надлежности 

Републике на територији АП Војводине као што су:  наменски трансфери 
за финансирање расхода за запослене у образовању на територији 
Аутономне Покрајине Војводине и наменски и ненаменски трансфери 

јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине 
Војводине. Ови трансфери чине преко 66% укупних средстава 

пројектованих буџету Покрајине у 2013. години, чиме се онемогућује да 
се 3/7 покрајинског буџета распореди на финансирање капиталних 
расхода, како то Устав налаже.  

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине предлаже да  предлагач 
Закона прихвати  измену члана 6. на начин како је дат овим амандманом,  

тако да се  уместо трансферних средстава  установама образовања, осим 
високог, као и наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне 
самоуправе према којима Покрајина нема законских обавеза, а који 

према прегледу из Образложења закона износе нешто више од 32 
милијарде динара, Покрајини уступи 43% прихода од акциза наплаћених 

на територији Аутономне Покрајине Војводине (такозване унутрашње 
акцизе) како би Аутономна Покрајина Војводина обезбедила стварна 

средства за финансирање Уставом, Статутом и законом утврђених  
надлежности.  

 

Стога,  а у циљу задржавања дефицита на утврђеном износу, потребно је 
да предлагач закона изврши смањење у члану 1. УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА; Порески приходи, економска класификација  71 и Акцизе, 
економска класификација 717, у износу од 32 милијарде динара. 
Структура смањења прихода од акциза би била следећа: код акциза на 

деривате нафте – смањење  за 15 милијарди динара, код акциза на 
дуванске прерађевине, смањење  за 15 милијарди динара, и код осталих 

акциза смањење за 2 милијарде динара, уз истовремено смањење 
појединих расхода исказаних у одељку  II ПОСЕБАН ДЕО, у члану 7., 
колони 9. - тако да се укупни расходи и/или издаци за набавку 

нефинансијске имовине смање за 32 милијарде динара.  
 

Члан 6. Предлога Закона гласи: 

«Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада: 
- део прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у 

висини од 18,0% од износа оствареног на територији Аутономне 
покрајине Војводине; 

- део прихода од пореза на добит предузећа, у висини од 42,7% од 
износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине. 

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из 

буџета Републике Србије, и то:  
- трансфери за поверене послове у складу са законом којим се 

утврђују надлежности  Аутономне покрајине Војводине; 
            - наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у 
образовању на територији Аутономне покрајине Војводине, у износима 

утврђеним  овим законом; 
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           - наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са 
Законом о финансирању локалне самоуправе; 

 - наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада. 
 Средства за плате за запослене у образовању на територији 

Аутономне покрајине Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана 
исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада. 
 Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. 

алинеја 2. овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове 
намене на рачун.» 

 
Имајући у виду чињеницу да су Предлогом закона порески приходи 
буџета Републике Србије утврђени у износу од 818,8 милијарди динара, 

минимални обим буџета АП Војводине у 2013. години морао би да износи 
57,3 милијарде динара. За капиталне расходе у 2013. години 

покрајински буџет мора да издвоји Уставом прописане 3/7, или најмање 
24,6 милијарди динара. Овако предложеним чланом 6. Закона о буџету 
Републике Србије за 2013. годину,  буџет Републике Србије не 

обезбеђује буџету АП Војводине уставни минимум за капитална улагања.  

Из 15 милијарди динара реалних прихода покрајинског буџета  – од 

пореза на зараде који се процењује на око 6 милијарди динара и пореза 
на добит правних лица који се процењује на око 9 милијарди динара, 

Покрајина би требала да издвоји  за финансирање капиталних расхода 
који по Уставној „формули“ износе најмање 24,6 милијарди динара.  
Једноставном рачуницом се  долази до тога да  за финансирање тих  

уставних надлежности - буџету АП Војводине недостаје „само“ износ од 
9,6 милијарди динара.  А где да Аутономна покрајина Војводина, будући 

да нема изворне приходе, обезбеди неопходна средства за  финансирање 
осталих Уставом, Статутом и законом  утврђених надлежности Аутономне 
покрајине Војводине у 2013. години? 

Прихватање предложеног амандмана, захтева усаглашавање текста 
Предлога закона о буџету Републике Србије за 2013. годину на начин,  

да се укупни прихода и примања од продаје нефинансијске имовине  
смање за 32 милијарде динара, те да се укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине смање за исти износ.  Наведене промене 

предложене су амандманом I на члан 1. и амандманом III на члан 7. 
Предлога Закона.  

 
 

А М А Н Д М А Н  III 

 
У Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, у 

делу II ПОСЕБАН ДЕО, у члану 7, број :“1.482.506.888.000“ замењује се 
бројем:“1.450.506.888.000“.  

 

У Разделу 16 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ:  
функција 410, економска класификација 451, број: "3,440,000,000" 

замењује се бројем: "1,440,000,000"; 
функција 410, економска класификација 454, број: 

"13,896,436,000" замењује се бројем: "2,896,436,000". 
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функција 410, речи и број: "свега: 27,472,686,000" замењују се 
речима и бројем: "свега: 14,472,686,000" 

функција 410, извор финансирања 01 приходи из буџета, број: 

"27,572,686,000" замењује се бројем: "14,572,686,000"; 
речи и број: "укупно за функцију 410: 27,572,686,000" замењују се 

речима и бројем: " укупно за функцију 410: 14,572,686,000"; 
функција 473, економска класификација 451, број: "2,649,530,000" 

замењује се бројем: "649,530,000"; 

функција 473, извор финансирања 01 приходи из буџета, број: 
"4,766,930,000" замењује се бројем: "2,766,930,000"; 

речи и број "укупно за функцију 473: 4,766,930,000" замењују се 
речима и бројем: "укупно за функцију 473: 2,766,930,000"; 

извор финансирања 01 приходи из буџета, број: "338,014,927,000" 

замењује се бројем: "323,014,927,000"; 
реч и број "Свега: 338,065,967,000" замењују се речима и бројем: 

"Свега: 323.065.967.000"; 
после речи :“Извори финансирања за раздео:“ извор финансирања 

01 приходи из буџета, број: "850,071,162,000" замењује се бројем: 

"835,071,162,000"; 
речи и број: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16: 850,293,543,000" замењују се 

речима и бројем: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16: 835,293,543,000". 
 

 
У Разделу 19 МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: 

функција 411, економска класификација 511, број: "2,570,723,000" 
замењује се бројем: "1,570,723,000"; 

функција 411, економска класификација 551, број: "2,652,500,000" 
замењује се бројем: "1,652,500,000"; 

речи и број "свега: 9,340,435,000" замењују се речима и бројем: 

"свега: 7,340,435,000"; 
функција 411, извор финансирања 01 приходи из буџета, број: 

"7,507,709,000" замењује се бројем: "5,507,709,000"; 
речи и број: "укупно за функцију 411: 9,850,435,000" замењују се 

речима и бројем: "укупно за функцију 411: 7,850,435,000"; 

извор финансирања 01 приходи из буџета, број: "8,376,967,000" 
замењује се бројем: "6,376,967,000"; 

реч и број "Свега: 10,719,693,000" замењују се речима и бројем: 
"Свега: 8,719,693,000"; 

после речи :“Извори финансирања за раздео:“ извор финансирања 

01 приходи из буџета, број: "8,487,598,000" замењује се бројем: 
"6,487,598,000"; 

речи и број: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19: 10,830,324,000" замењују се 
речима и бројем: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19: 8,830,324,000". 

 

 
У Разделу 20 МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА: 

функција 450, економска класификација 551, број: "2,533,176,000" 
замењује се бројем: "533,176,000"; 

функција 450, извор финансирања 01 приходи из буџета, број. 

"24,622,526,000" замењује се бројем: "22,622,526,000"; 
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речи и број: "укупно за функцију 450: 25,122,526,000" замењују се 
речима и бројем: "укупно за функцију 450: 23,122,526,000"; 

извор финансирања 01 приходи из буџета, број: "24,622,526,000" 

замењује се бројем: "22,622,526,000"; 
реч и број: "Свега: 25,122,526,000" замењују се речима и бројем: 

"Свега: 23,122,526,000"; 
после речи :“Извори финансирања за раздео:“ извор финансирања 

01 приходи из буџета, број: "24.741.703.000" замењује се бројем: 

"22,741,703,000"; 
речи и број: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20: 25,241,703,000" замењују се 

речима и бројем: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20: 23,241,703,000".  
 

 

 У Разделу 23 МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА 
И ВОДОПРИВРЕДЕ: 

 глава 23.10, функција 420, економска класификација 451, 
број:"25,836,235,000" замењује се бројем: "22,836,235,000"; 
 глава 23.10, функција 420, извор финансирања 01 приходи из 

буџета, број: "26,202,182,000" замењује се бројем: "23,202,182,000"; 
 глава 23.10, речи и број: "укупно за функцију 420: 

26,202,182,000" замењују се речима и бројем: "укупно за функцију 420: 
23,202,182,000"; 

 глава 23.10, извор финансирања 01 приходи из буџета, број: 
"26,202,182,000" замењује се бројем: "23,202,182,000"; 

речи и број: "свега за главу 23.10: 26,202,182,000" замењују се 

речима и бројем: "свега за главу 23.10: 23,202,182,000"; 
после речи :“Извори финансирања за раздео:“ извор финансирања 

01 приходи из буџета, број: "39.349.382.000" замењује се бројем: 
"36.349.382.000"; 
 речи и број: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23: 40,179,382,000" замењују се 

речима и бројем: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23: 37,179,382,000". 
 

 
 У Разделу 24 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА: 

 функција 140, економска класификација 424, 
број:"15,065,331,000" замењује се бројем "5,065,331,000"; 

функција 140, реч и број: "свега: 15,959,360,000" замењују се 
речима и бројем: "свега: 5,959,360,000"; 

функција 140, извор финансирања 01 приходи из буџета, 

број:"12.654.036.000" замењује се бројем "2.654.036.000"; 
речи и број: "укупно за функцију 140: 16.952.034.000" замењују се 

речима и бројем: "укупно за функцију 140: 6.952.034.000"; 
 извор финансирања 01 приходи из буџета, број:"13.447.180.000" 
замењује се бројем "3.447.180.000"; 

реч и број: "свега: 18.264.467.000" замењују се речима и бројем: 
"свега: 8.264.467.000"; 

 глава 24.1, функција 910, главни програм/програм/пројекат 2003-
01, економска класификација 411, број: "36,997,243,000" замењује се 
бројем: "50,536,310,245" 
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 глава 24.1, функција 910, главни програм/програм/пројекат 2003-
01, економска класификација 412, број: "6,560,956,000" замењује се 
бројем: "8,961,924,755"; 

 глава 24.1, функција 910, главни програм/програм/пројекат 2003-
01, економска класификација 463, брише се; 

 глава 24.2, функција 920, главни програм/програм/пројекат 2004-
01, економска класификација 411, број: "18,489,000,000" замењује се 
бројем: "24,193,140,552" 

 глава 24.2, функција 920, главни програм/програм/пројекат 2004-
01, економска класификација 412, број: "3,298,042,000" замењује се 

бројем "4,596,440,448"; 
 глава 24.2, функција 920, главни програм/програм/пројекат 2004-
01, економска класификација 463, брише се; 

 глава 24.3, функција 960, главни програм/програм/пројекат 2007-
03, економска класификација 411, број: "738,200,000" замењује се 

бројем: "967,393,979"; 
 глава 24.3, функција 960, главни програм/програм/пројекат 2007-
03, економска класификација 412, број: "133,411,000" замењује се 

бројем: "174,832,021"; 
 глава 24.3, функција 960, главни програм/програм/пројекат 2007-

03, економска класификација 463, брише се; 
 глава 24.5, функција 960, програм/програм/пројекат 2007- 06, 

економска класификација 411, број: "1,154,600,000" замењује се бројем: 
"1,395,089,497"; 
 глава 24.5, функција 960, програм/програм/пројекат 2007- 06, 

економска класификација 412, број: "206,500,000" замењује се бројем: 
"249,511,503"; 

 глава 24.5, функција 960, програм/програм/пројекат 2007- 06, 
економска класификација 463, брише се; 

после речи :“Извори финансирања за раздео:“, извор 

финансирања 01 приходи из буџета, број: "142.817.297.000" замењује се 
бројем: "132.817.297.000"; 

 речи и број "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24: 167,422,511,000" замењују се 
речима и бројем: "УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24: 157,422,511,000". 
  

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поднетим амандманом на члан 7. Предлога закона предложено је  
смањење планираних расхода и издатака за набавку нефинансијске 

имовине у укупном износу од 32 милијарде динара. Промене предложене 
овим амандманом, последична су радња потребе да се прилагоди, 

односно смањи  износ распоређених средстава за  расходе и издатке за 
набавку нефинансијске имовине те да се исти  уравнотеже са смањењем 
прихода предложеним Амандманом I, а у циљу обезбеђивања Уставом 

загарантованог обима буџета Аутономне Покрајине Војводине на начин 
предложен Амандманом II.   

 
Смањења планираних расхода и издатака за набавку нефинансијске 
имовине предложена су :  
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У Разделу 16 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ, смањење 
планираних расхода за субвенције за укупно 15 милијарди динара од 
чега 13 милијарди динара на функционалној класификацији 410 Општи 

економски и комерцијални послови и послови по питању рада и 2 
милијарде динара на функционалној класификацији 473 Туризам.  

 
У оквиру функционалне класификације 410 Општи економски и 
комерцијални послови и послови по питању рада амандманом је 

предложено смањење расхода планираних на економској класификацији 
451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

за 2 милијарде динара и смањење расхода планираних на економској 
класификацији 454 - Субвенције приватним предузећима за 11 милијарди 
динара, а у оквиру функционалне класификације 473 - Туризам 

предложено је смањење расхода планираних на економској 
класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама за 2 милијарде динара.  
 
У Разделу 19 - МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, овим амандманом предложено је смањење капиталних 
издатака за укупно 2 милијарде динара планираних на функционалној 

класификацији 411 - Општи економски и комерцијални послови, од чега  
на економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти за 1 

милијарду динара и економској класификацији 551 - Нефинансијска 
имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног 
инвестиционог плана за  1 милијарду динара.   

 
У Разделу 20 МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА, овим амандманом 

предложено је смањење капиталних издатака за укупно 2 милијарде 
динара планираних на функционалној класификацији 450 - Транспорт на 
економској класификацији 551 - Нефинансијска имовина која се 

финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог 
плана.   

 
У Разделу 23 - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ, овим амандманом предложено је смањење планираних 

расхода за субвенције за укупно 3 милијарде динара у оквиру Главе 
23.10 УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА на функционалној класификацији 

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов на економској 
класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама.  

 
У Разделу 24 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА, овим амандманом предложено је смањење планираних расхода 
за укупно 10 милијарди динара на функционалној класификацији 140 
Основно истраживање, на економској класификацији - 424 

Специјализоване услуге. Такође, овим аманданом се предлаже да се у 
оквиру раздела 24 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

код четири главе бришу позиције економске класификације 463 - 
Трансфери осталим нивоима власти на којима су,  Предлогом закона, 
опредељени износи  као наменски трансфери за финансирање расхода за 

запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине у 
укупном износу од 23.496.691.000 динара.  Тако је Предлогом закона  за 
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зараде у основним  школама на територији АП Војводине опредељен као 
наменски трансфер износ од  15.940.036.000 динара;  за исплате расхода 
за запослене у области средњег образовања износ од 7.002.539.000 

динара; за ученички стандард износ од  270.615.000 динара и  за 
студентски стандард износ од 283.501.000 динара, иако Аутономна 

Покрајина Војводина нема ни по једном системском нити појединачном 
закону надлежност за финансирање расхода запослених у  овим 
установама.  

Наиме, одредбом члана 157 став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011)  јасно 

стоји да се средства за плате, накнаде и додатке запосленим у основним 
и средњим школама, као и за социјалне доприносе и отпремнине 
обезбеђујуу буџету Републике Србије.  Основ за финансирање расхода за 

запослене у ученичком и студентском стандарду налази се у члану 85. 
Закона о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 

18/2010) који каже да се установама ученичког и студентског стандарда 
које су обухваћене актом о мрежи установа обезбеђују средства у буџету 
Републике Србије и то за: надокнаду материјалних трошкова и 

припадајућих зависних трошкова;  зараде и друга припадајућа давања;  
текуће одржавање зграда и објеката;  инвестиције, односно унапређење 

инфраструктуре установа.  

Будући да  су наведени закони јасни у погледу надлежности за 

финансирање зарада запослених у основним и средњим школама, као и у 
области ученичког и студентског стандарда на читавој територији 
Републике, не постоји ни један смислени разлог због чега би се ова 

средства преносила прво у покрајински буџет, а потом из буџета 
Покрајине преносила установама образовања,  осим да се обим буџета 

АП Војводине формално „увећа“, а све у циљу достизања Уставом 
Републике Србије утврђеног обима од најмање 7% у односу на 
републички буџет. По истом резону, у Предлогу буџета је могло да се 

одреди да се средства за исплате запослених у организационим 
јединицама МУП Србије или запослених у подручним јединицама Пореске 

управе на територији АП Војводине трансферно преносе у буџет 
Покрајине, па би тако покрајински буџет далеко премашио уставом 
утврђени обим.     

Стога се овим амандманом предлаже да се наведени расходи, сходно 
закону,  извршавају директно из буџета Републике Србије, будући да су 

они републичка надлежност. Истовремено се предлаже да се за наведени 
износ трансферних средстава која се бришу повећају позиције на 
економским класификацијама 411 и 412 у одговарајућим Главама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Структура 
прерасподеле намењеног трансфера на економске класификације 411 и 

412 у оквиру сваке Главе извршена је према сразмери која  произилази 
из износа опредељених у  самом Предлогу закона.   

Тако се  у Глави 24.1 - Основно образовање, функција 910 – 

Предшколско и основно образовање, предлаже повећање износа на 
економској класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених за 

13.539.067.245 динара, а за износ од 2.400.968.755 динара повећање на 
економској класификацији 412 - Социјални доприноси на терет 
послодавца. У Глави 24.2 - Средње образовање, функција 920 – Средње 
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образовање, предлаже се да се за износ од 5.704.140.552 динара повећа  
износ на економској класификацији 411- Плате, додаци и накнаде 
запослених, а за износ од 1.298.398.448 динара износ на економској 

класификацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца. У Глави 
24.3 - Ученички стандард, функција 960-Помоћне услуге у образовању, 

предлаже се да се за износ од 229.193.979 динара повећа износ на 
економској класификацији 411- Плате, додаци и накнаде запослених, а 
за износ од 41.421.021 динар  повећа износ на економској 

класификацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца. И на 
крају предлаже се да се у Глави 24.5- Студентски стандард, функција 

960 – Помоћне услуге у образовању, за износ од 240.489.497 динара 
повећа износ на економској класификацији  411- Плате, додаци и 
накнаде запослених, а за износ од 43.011.503 динара повећа износ на 

економској класификацији 412 - Социјални доприноси на терет 
послодавца.  

 

 
 


