РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник РС”, број 110/13), са Раздела 16 – Министарство
финансија, Глава 16.7 – Управа за јавни дуг, функција 170 – Трансакције
јавног дуга, апропријација економска класификација, и то:
– 441 – Отплате домаћих камата, средства у износу од 600.000.000 динара;
– 442 – Отплата страних камата, средства у износу од 546.438.000 динара,
средства у укупном износу од 1.146.438.000 динара преносе се у текућу
буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
апропријација економска класификација 499 – Средства резерве – текућа
буџетска резерва и распоређују се Народној скупштини – стручним
службама, ради обезбеђивања непланираних средстава потребних за
спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове за спровођење
избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март
2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 1 – Народна скупштина, Глава 1.1 – Народна скупштина –
Стручне службе, функција 130 – Опште услуге, апропријација економска
класификација, и то:
– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, средства у износу
од 922.450.000 динара;
– 421 – Стални трошкови, средства у износу од 56.328.000 динара;
– 422 – Трошкови путовања, средства у износу од 9.000.000 динара;
– 423 – Услуге по уговору, средства у износу од 85.300.000 динара;
– 426 – Материјал, средства у износу од 73.360.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-917/2014
У Београду, 30. јануара 2014. године
Влада
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

Još jedno skidanje sa stavke kamate
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник РС”, број 110/13), са Раздела 20 – Министарство
привреде, функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада, апропријација економска класификација 621 –
Набавка домаће финансијске имовине, и то у делу описа апропријације:
„Средства ове апропријације намењена су за откуп потраживања по основу
радног односа у предузећима у поступку приватизације у износу од
17.400.000.000 динара”, средства у укупном износу од 10.000.000 динара
преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 –
Министарство финансија, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, апропријација економска класификација
499 – Средства резерве – текућа буџетска резерва и распоређују се
Министарству финансија на име трансфера општини Косјерић за
извршавање обавеза општине Косјерић, услед смањеног обима прихода
буџета те општине.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, функција 180 –
Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти,
апропријација економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима
власти.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-11905/2014
У Београду, 2. октобра 2014. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

Влада доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13 и 116/14), са Раздела 28 –
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, функција

70 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом
месту, апропријација економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама, средства у укупном износу од 226.000.000 динара преносе
се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство
финансија, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве –
текућа буџетска резерва и распоређују се Министарству здравља –
Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу
успешно лечити у Републици Србији, ради обезбеђивања средстава за сврхе
за које је Фонд отворен.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 25 – Министарство здравља, Глава 25.3 – Буџетски фонд
за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у
Републици Србији, функција 760 – Здравство некласификовано на другом
месту, програм 1803 – Унапређење квалитета и услова за лечење, пројекат
0019 – Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не
могу успешно лечити у Републици Србији, апропријација економска
класификација 424 – Специјализоване услуге.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-15562/2014
У Београду, 7. децембра 2014. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

Ne verujem da možemo nešto da istražimo ali je zanimljiv transfer za
realizaciju strogo poverljivog zaključka vlade - može se notirati, možda
da pogledamo da li se to negde vidi u završnom računu budžeta (vidim
da je dotacije za NVO porastao za 34.993.585, možda je tu knjižen ovaj
str. pov.)
4646
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка и 108/13) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13 и 116/14), са Раздела 20 –
Министарство привреде, функција 410 – Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада, апропријација економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, средства у укупном износу од
35.196.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру
Раздела 16 – Министарство финансија, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, апропријација економска класификација
499 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, а из текуће буџетске
резерве распоређују Канцеларији за Косово и Метохију, ради реализације
Закључка Владе Стр. пов. 05 број 00 – 317/14 – 1 од 19. децембра 2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.18 – Канцеларија за Косово и Метохију,
функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови, апропријација економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-16529/2014
У Београду, 23. децембра 2014. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

4657
На основу члана 61. став 12. и члана 69. ст. 4. и 6. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка и 108/13) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13 и 116/14), са Раздела 26
Министарство рударства и енергетике, функција 430 – Гориво и енергија,
апропријације економске класификације, и то:
– 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
средства у износу од 140.000.000 динара (у опису апропријације број
„353.581.000” замењује се бројем: „213.581.000”),
– 521 – Робне резерве, средства у износу од 800.000.000 динара,
– Глава 26.1 – Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности
Републике Србије, апропријација економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти, средства у износу од 60.000.000 динара, средства у
укупном износу од 1.000.000.000 динара преносе се у текућу буџетску
резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, апропријација
економска класификација 499 – Средства резерве – текућа буџетска резерва
и распоређују Министарству финансија на име трансфера јединицама
локалне самоуправе за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода
буџета тих јединица локалне самоуправе.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, функција 180 –
Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти,
апропријација економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима
власти, и то:
– граду Крагујевцу, средства у износу од 300.000.000 динара;
– граду Нишу, средства у износу од 200.000.000 динара;
– граду Новом Пазару, средства у износу од 120.000.000 динара;
– граду Новом Саду, средства у износу од 120.000.000 динара;
– граду Лесковцу, средства у износу од 110.000.000 динара;
– граду Јагодини, средства у износу од 50.000.000 динара;
– граду Крушевцу, средства у износу од 40.000.000 динара;
– граду Суботици, средства у износу од 20.000.000 динара;
– општини Косјерић, средства у износу од 40.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-16377/2014-1

У Београду, 23. децембра 2014. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

4795
На основу члана 69. ст. 4. и 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13 и 142/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13, 116/14 и 142/14), у оквиру
Раздела 16 – Министарство финансија, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, апропријација економска класификација
499 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се
Министарству финансија, средства у укупном износу од 25.000.000 динара
на име трансфера јединицама локалне самоуправе за извршавање обавеза,
услед смањеног обима прихода буџета тих јединица локалне самоуправе.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, функција 180 –
Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти,
апропријација економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима
власти, и то:
– граду Зајечару, средства у износу од 12.000.000 динара;
– општини Трговиште, средства у износу од 8.000.000 динара;
– општини Врњачка Бања, средства у износу од 5.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-16929/2014
У Београду, 31. децембра 2014. године
Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

