РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 142/14), са Раздела 26 – Министарство
рударства и енергетике, Програм 2401 – Управљање робним резервама,
функција 430 – Гориво и енергија, Програмска активност 0001 –
Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, апропријација
економска класификација 521 – Робне резерве, средства у укупном износу
од 600.000.000 динара (521 Робне резерве 6,830,000,000 Средства
ове апропријације намењена су за формирање и коришћење
обавезних резерви нафте и деривата нафте у складу са Законом о
робним резервама („Службени гласник РС”, број 104/13)) преносе се
у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство
финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001
– Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве и распоређују се Министарству одбране, ради
обезбеђивања недостајућих средстава неопходних за комплетирање
и стављање у оперативну употребу једног авиона МиГ-29, као и за
обезбеђивање резервних делова за довођење у исправно стање три
авиона МиГ-29 и за почетак прве фазе ремонта и продужења века
употребе пет авиона МиГ-21.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 18 – Министарство одбране, Програм 1702 – Операције и
функционисање Војске Србије, функција 210 – Војна одбрана, Програмска
активност 0001 – Функционисање Генералштаба Војске Србије,
апропријација економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-4306/2015
У Београду, 16. априла 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 142/14), у оквиру Раздела 16 –
Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација
економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају се
Министарству финансија, средства у укупном износу од 46.000.000 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, Програм 0608 – Систем
локалне самоуправе, функција 180 – Трансакције општег карактера између
различитих нивоа власти, Програмска активност 0001 – Подршка локалној
самоуправи, апропријација економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти, и то:
– граду Зајечару, средства у износу од 9.000.000 динара;
– граду Јагодини, средства у износу од 9.000.000 динара;
– граду Крушевцу, средства у износу од 12.000.000 динара;
– општини Косјерић, средства у износу од 6.000.000 динара;
– општини Ариље, средства у износу од 5.000.000 динара;
– општини Мионица, 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 401-4891/2015
У Београду, 30. априла 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

3575
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 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 142/14), у оквиру Раздела 16 –
Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација
економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају се
Министарству финансија, средства у укупном износу од 15.200.000 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, Програм 0608 – Систем
локалне самоуправе, функција 180 – Трансакције општег карактера између
различитих нивоа власти, Програмска активност 0001 – Подршка локалној
самоуправи, апропријација економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти, и то:
– општини Бујановац, средства у износу од 2.000.000 динара;
– општини Нова Варош, средства у износу од 13.200.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-5401/2015
У Београду, 14. маја 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 142/14), са Раздела 26 – Министарство
рударства и енергетике, Глава 26.2 – Управа за резерве енергената,
Програм 2401 – Управљање робним резервама, функција 430 – Гориво и
енергија, Програмска активност 0001 – Формирање и одржавање
обавезних резерви нафте, апропријација економска класификација 521 –
Робне резерве, средства у укупном износу од 277.000.000 динара преносе се
у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство
финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште

јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001
– Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве, и распоређују се Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре ради обезбеђивања дела недостајућих
средстaва потребних за реализацију Пројекта мађарско-српске
железнице.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења користиће се
за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у
оквиру Раздела 21 – Министарство грађевинарства, саобраћaја и
инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката
од значаја за Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5015 –
Пројекат мађарско-српске железнице, апропријација економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-6067/2015
У Београду, 29. маја 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 142/14), у оквиру Раздела 16 –
Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација
економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају се
Министарству финансија, средства у укупном износу од 50.000.000 динара
на име трансфера граду Лесковцу за извршавање обавеза, услед
смањеног обима прихода буџета тог града.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0608 – Систем
локалне самоуправе, функција 180 – Трансакције општег карактера између
различитих нивоа власти, Програмска активност 0001 – Подршка локалној
самоуправи, 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 401-7471/2015
У Београду, 6. јула 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
4269
На основу члана 61. став 13. 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, 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 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 142/14), са Раздела 16 – Министарство
финансија, Програм 0902 – Социјална заштита, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 –
Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација
економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања (у опису апропријације број: „30.399.999.000”
замењује се бројем: „29.799.999.000”), средства у укупном износу од
600.000.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у
оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 –
Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства
резерве, и распоређују се Министарству здравља, ради обезбеђивања
недостајућих средстaва потребних за набавку линеарних акцелератора.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 25 – Министарство здравља, Програм 1803 – Унапређење
квалитета и услова за лечење, функција 760 – Здравство некласификовано
на другом месту, Програмска активност 0002 – Изградња и опремање
здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република
Србија, апропријација економска класификација 464 – Дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-7583/2015
У Београду, 10. јула 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 142/14), са Раздела 16 – Министарство
финансија, Глава 16.2 – Пореска управа, Програм 2302 – Управљање
пореским системом и пореском администрацијом, функција 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови,
Пројекат 5001 – Модернизација информационог система Пореске
управе, апропријација економска класификација 515 – Нематеријална
имовина, средства у укупном износу од 131.253.000 динара (930.011.000)
преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 –
Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација
економска класификација 499 – Средства резерве и распоређују се
Министарству финансија – Управи царина, ради обезбеђивања
недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и
накнада запослених (зарада), припадајућих социјалних доприноса на
терет послодавца и накнаде трошкова за запослене за преузете раднике из
Пореске управе и из одговарајућих служби Привремених институција Косова
и Метохије, као и за одржавање новог компјутеризованог транзитног система
(НЦТС).
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, у износу од
117.921.000 динара распоређују се у оквиру Раздела 16 – Министарство
финансија, Глава 16.1 – Управа царина, Програм 2303 – Управљање
царинским системом и царинском администрацијом, функција 110 – Извршни
и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови,
Програмска активност 0001 – Обезбеђење функционисања утврђивања,
контроле и наплате јавних прихода из надлежности царинске службе,
апропријација економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од
85.495.000 динара;

– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 15.317.000
динара;
– 415 – Накнаде трошкова за запослене, у износу од 17.109.000 динара.
3. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, у износу од
13.332.000 динара распоређују се у оквиру Раздела 16 – Министарство
финансија, Глава 16.1 – Управа царина, Програм 2303 – Управљање
царинским системом и царинском администрацијом, функција 110 – Извршни
и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови,
Програмска активност 0002 – Подршка информационом систему царинске
службе, апропријација економска класификација 423 – Услуге по уговору.
4. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-10523/2015
У Београду, 2. октобра 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, број 142/14), са Раздела 16 – Mинистарство
финансија, Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и
фискалног система, функција 110 – Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност
0003 – Извршење судских поступака, апропријација економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, средства у
укупном износу од 40.000.000 динара преносе се у текућу буџетску
резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм
2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства
резерве и распоређују се Министарству финансија, на име трансфера
граду Лесковцу за извршавање обавеза, услед смањеног обима
прихода буџета тог града.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0608 – Систем
локалне самоуправе, функција 180 – Трансакције општег карактера између

различитих нивоа власти, Програмска активност 0001 – Подршка локалној
самоуправи, 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 401-10889/2015
У Београду, 8. октобра 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

5804
На основу члана 61. став 13. 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, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон) 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 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15), са Раздела 16 –
Mинистарство финансија, Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор
финансијског и фискалног система, функција 110 – Извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска
активност 0003 – Извршење судских поступака, апропријација економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова,
средства у укупном износу од 520.000.000 динара преносе се у текућу
буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија,
Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 –
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве и распоређују се Министарству унутрашњих послова,
ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду
трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 15 – Министарство унутрашњих послова, и то:

1) Програм 1401 – Безбедно друштво, функција 310 – Полицијске услуге,
Програмска активност 0002 – Администрација и управљање, апропријација
економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, у износу од
205.000.000 динара;
2) Програм 1402 – Безбедан град, функција 310 – Полицијске услуге,
Програмска активност 0001 – Организовање рада Полицијских управа,
апропријација економска класификација 415 – Накнаде трошкова за
запослене, у износу од 315.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-12531/2015
У Београду, 22. новембра 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
5950
На основу члана 61. став 13. 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, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон) 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 – 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 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15), и то:
1) са Раздела 15 – Министарство унутрашњих послова, Глава 15.1 –
Буџетски фонд за ванредне ситуације, Програм 1401 – Безбедно друштво,
функција 310 – Полицијске услуге, Пројекат 5004 – Заштита и спасавање
грађана, добара, имовине и заштите животне средине Републике Србије од
последица ванредних ситуација, апропријација економска класификација
512 – Машине и опрема, у износу од 250.000.000 динара;
2) са Раздела 16 – Mинистарство финансија, Глава 16.7 – Управа за јавни
дуг, Програм 2201 – Управљање јавним дугом, функција 170 – Сервисирање
домаћег јавног дуга, и то:

Програмска активност 0002 – Сервисирање спољног јавног дуга,
апропријација економска класификација 442 – Отплата страних камата, у
износу од 250.000.000 динара;
Програмска активност 0003 – Плаћање по гаранцијама, апропријација
економска класификација 443 – Отплата камата по гаранцијама, у износу од
250.000.000 динара.
3) са Раздела 27 – Министарство културе и информисања, Глава 27.1 –
Установе културе, Програм 1202 – Заштита културног наслеђа, функција 820
– Услуге културе, Пројекат 5001 – Адаптација и реконструкција Музеја
савремене уметности, апропријација економска класификација 511 – Зграде
и грађевински објекти, у износу од 830.128.000 динара, средства у укупном
износу од 1.580.128.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву,
утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 –
Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства
резерве и распоређују се Министарству просвете, науке и технолошког
развоја, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних да се,
у циљу унапређења квалитета процеса рада у основним и средњим
школама, установама ученичког и студентског стандарда и
високошколским установама, запосленима у установама основног и
средњег образовања, установама ученичког и студентског стандарда
и високошколским установама, а којима се плате исплаћују из
буџета Републике Србије, једнократно исплати нето износ од 7.000
динара, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно
социјално осигурање.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 24 – Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, и то:
1) Глава 24.1 – Основно образовање, Програм 2003 – Основно образовање,
функција 910 – Предшколско и основно образовање, Програмска активност
0001 – Реализација делатности основног образовања, апропријација
економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни
расходи, у износу од 892.239.000 динара;
2) Глава 24.2 – Средње образовање, Програм 2004 – Средње образовање,
функција 920 – Средње образовање, Програмска активност 0001 –
Реализација делатности средњег образовања, апропријација економска
класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у
износу од 395.674.000 динара;
3) Глава 24.3 – Ученички стандард, Програм 2007 – Подршка у образовању
ученика и студената, функција 960 – Помоћне услуге образовању,
Програмска активност 0001 – Систем установа ученичког стандарда,

апропријација економска класификација 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, у износу од 16.224.000 динара;
4) Глава 24.4 – Више и универзитетско образовање, Програм 2005 – Високо
образовање, функција 940 – Високо образовање, Програмска активност
0001 – Подршка раду високошколских установа, апропријација економска
класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у
износу од 249.289.000 динара;
5) Глава 24.5 – Студентски стандард, Програм 2007 – Подршка у образовању
ученика и студената, функција 960 – Помоћне услуге образовању,
Програмска активност 0004 – Систем установа студенског стандарда,
апропријација економска класификација 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, у износу од 26.702.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-12856/2015
У Београду, 28. новембра 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
Преузето са
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15), са Раздела 26 –
Министарство рударства и енергетике, Програм 0503 – Управљање
минералним ресурсима, функција 440 – Рударство, производња и изградња,
Пројекат 4001 – Пројекат „Регионалног развоја Бора”, апропријација
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, средства у
укупном износу од 118.000.000 динара
(Пројекат „Регионалног развоја Бора” 400,000,000 423 Услуге по
уговору 150,000,000 511 Зграде и грађевински објекти 250,000,000)
преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 –
Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација
економска класификација 499 – Средства резерве и распоређују се
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ради обезбеђивања

недостајућих средстава потребних за функционисање ЈП „Нуклеарни
објекти Србије”.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 24 – Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Програм 0201 – Развој науке и технологије, функција 140 – Основно
истраживање, Програмска активност 0003 – Подршка раду предузећа и
организација у области нуклеарне сигурности, апропријација економска
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-13449/2015
У Београду, 11. децембра 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15), са Раздела 16 –
Министарство финансија, Програм 0801 – Запошљавање и уређење система
рада и радно правних односа, функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 –
Подршка НСЗ-у при остваривању права корисника у случају
незапослености, апропријација економска класификација 464 –
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, средства
у укупном износу од 3.815.586.000 динара (8,9 milijardi) преносе се
у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство
финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001
– Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве и распоређују се, и то: Кабинету потпредседника
Владе и министра државне управе и локалне самоуправе,
Прекршајном апелационом суду, Тужилаштву за организовани
криминал, Апелационим јавним тужилаштвима, Вишим јавним
тужилаштвима, Основним јавним тужилаштвима, Министарству
унутрашњих послова, Министарству спољних послова –
Дипломатско-конзуларним представништва, Министарству одбране,

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Министарству
културе и информисања – Установама културе, ради обезбеђивања
недостајућих средстава потребних за исплату плате, додатака и
накнаде запослених (зараде) и припадајућих доприноса на терет
послодавца за месец новембар 2015. године и за исплату
отпремнина у установама основног и средњег образовања.
05 број 401-13755/2015
У Београду, 18. децембра 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15), са Раздела 16 –
Министарство финансија,
1) Програм 0901 – Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, функција
090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска
активност 0001 – Редовне пензије, апропријација економска класификација
464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од
932.568.000 динара;
2) Програм 0902 – Социјална заштита, функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка
Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска
класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, у износу од 5.055.692.000 динара (у опису апропријације
економскe класификацијe број: „28.299.999.000” замењује се бројем:
„23.244.307.000”), средства у укупном износу од 5.988.260.000 динара
преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 –
Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација
економска класификација 499 – Средства резерве и распоређују се:
Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних
података, Судовима, Јавним тужилаштвима, Вишим јавним
тужилаштвима, Основним јавним тужилаштвима, Државном
правобранилаштву, Министарству привреде, Министарству

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарству правде,
Министарству пољопривреде и заштите животне средине,
Министарству здравља, Министарству културе и информисања,
Министарству трговине, туризма и телекомуникација и Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије ради обезбеђивања
недостајућих средстaва потребних за рад државних органа и друге
расходе тих органа.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.15 – Канцеларија Савета за
националну безбедност и заштиту тајних података, Програм 1404 –
Национални систем заштите тајних података и административна подршка
раду Савета и Бироа, функција 110 – Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 4001 –
Опремање безбедносне зоне А и Б, апропријација економска класификација
512 – Машине и опрема, у износу од 200.000 динара.
3. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 6 – Судови, Глава 6.0 – Судови, Програм 1603 – Рад
судова, функција 330 – Судови, Програмска активност 0002 – Техничка
подршка раду судова, апропријација економска класификација 423 – Услуге
по уговору, у износу од 250.000.000 динара.
4. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, у износу од
206.000.000 динара распоређују се у оквиру Раздела 8 – Jавна тужилаштва,
и то:
1) Глава 8.0 – Јавна тужилаштва, Програм 1604 – Рад тужилаштва, функција
330 – Судови, Програмска активност 0002 – Техничка подршка раду
тужилаштва, апропријација економска класификација 483 – Новчане казне и
пенали по решењу судова, у износу од 6.000.000 динара.
2) Глава 8.5 – Виша јавна тужилаштва, Програм 1603 – Рад тужилаштва,
функција 330 – Судови, Програмска активност 0010 – Спровођење
тужилачких активности Виших јавних тужилаштава, апропријација
економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 100.000.000
динара.
3) Глава 8.6 – Oсновна јавна тужилаштва, Програм 1604 – Рад тужилаштва,
функција 330 – Судови, Програмска активност 0013 – Спровођење
тужилачких активности Основних јавних тужилаштава, апропријација
економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 100.000.000
динара.
5. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 9 – Државно правобранилаштво, Програм 1001 –
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, функција 330
– Судови, Програмска активност 0039 – Заштита људских и мањинских
права пред страним судовима, апропријација економска класификација 483

– Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 380.000.000
динара.
6. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, у износу од
1.200.000.000 динара, распоређују се у оквиру Раздела 20 – Министарство
привреде, и то:
1) Програм 1502 – Уређење и надзор у области привреде, функција 410 –
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада,
Пројекат 4001 – Кредитна подршка привреди, апропријација економска
класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, у износу од
100.000.000 динара.
2) Програм 1504 – Подстицаји развоју привреде, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат
4004 – Подршка малим предузећима за набавку опреме у 2015. години,
апропријација економска класификација 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.100.000.000
динара, а опис апропријације економске класификације мења се и гласи:
„Средства ове апропријације намењена су за набавку опреме и друге мере
за подстицање развоја предузетништва, а распоред и коришћење средстава
ове апропријације вршиће се по посебним актима Владе”.
7. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, у износу од
3.000.000.000 динара, распоређују се у оквиру Раздела 21 – Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то:
1) Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, функција 450 –
Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и
безбедност саобраћаја, апропријација економска класификација 451 –
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу
од 615.500.000 динара, а у делу описа апропријације економске
класификације додаје се део који гласи: „средства у износу од 615.500.000
динара намењена су за извођење радова на Коридору X, аутопут Е-75,
деоница Српска Кућа – Левосоје”.
2) Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за
Републику Србију, и то:
– у оквиру Пројекта 5005 – Коридор X – извођење радова на изградњи леве
траке аутопута Е-75 од граничног прелаза „Хоргош” до Новог Сада,
апропријација економска класификација 551 – Нефинансијска имовина која
се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог
плана, у износу од 67.500.000 динара;
– у оквиру Пројекта 5006 – Коридор XI – извођење радова на изградњи
аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, деоница: Уб – Лајковац km
40+645.28 до km 53+139.91, апропријација економска класификација 551 –

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију
националног инвестиционог плана, у износу од 1.157.000.000 динара;
– у оквиру Пројекта 5007 – Изградња моста Земун–Борча са
припадајућим саобраћајницама, апропријација економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од
1.160.000.000 динара.
8. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, у износу од
196.360.000 динара, распоређују се у оквиру Раздела 22 – Министарство
правде, и то:
1) Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и
слобода, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0003 – Заштита
права у поступцима пред домаћим судовима, апропријација економска
класификација, и то:
– 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 80.000.000
динара;
– 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа, у износу од 7.500.000 динара.
2) Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, функција
330 – Судови, Програмска активност 0005 – Материјална подршка раду
правосудних органа, апропријација економска класификација, и то:
– 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 50.000.000
динара;
– 512 – Машине и опрема, у износу од 50.000.000 динара.
3) Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, функција
360 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, Програмска
активност 0006 – Процес европских интеграција и нормативно
административна подршка раду правосуђа, апропријација економска
класификација, и то:
– 422 – Трошкови путовања, у износу од 2.000.000 динара;
– 462 – Дотације међународним организацијама, у износу од 6.860.000
динара.
9. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења користиће се
за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у
оквиру Раздела 23 – Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Програм 0101 – Уређење и надзор у области пољопривреде,
функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска
активност 0001 – Уређење законодавства, институција и политике у области
пољопривреде и руралног развоја, апропријација економска класификација

451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у
износу од 2.000.000 динара.
10. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења у износу од
665.000.000 динара користиће се за непланиране сврхе за које није
утврђена апропријација и књижиће се у оквиру Раздела 25 – Министарство
здравља, Програм 1803 – Унапређење квалитета и услова за лечење,
функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, и то:
1) Програмска активност 0002 – Изградња и опремање здравствених
установа у државној својини чији је оснивач Република Србија,
апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, у износу од 393.800.000 динара.
2) Програмска активност 0003 – Изградња и опремање здравствених
установа на локалном нивоу, апропријација економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти, у износу од 271.200.000 динара.
11. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, у износу од
50.000.000 динара, распоређују се у оквиру Раздела 27 – Министарство
културе и информисања, и то:
1) Програм 1203 – Савремено стваралаштво и креативне индустрије,
функција 820 – Услуге културе, и то:
(1) у оквиру Програмске активности 0001 – Визуелне уметности и
мултимедије, апропријација економска класификација, и то:
– 424 – Специјализоване услуге, у износу од 6.193.000 динара;
– 481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 4.480.000 динара;
(2) у оквиру Програмске активности 0002 – Кинематографија и
аудиовизуелно стваралаштво, апропријација економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, у износу од 16.000.000 динара;
(3) у оквиру Програмске активности 0003 – Књижевно стваралаштво и
издаваштво, апропријација економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама, у износу од 3.943.000 динара.
(4) у оквиру Програмске активности 0004 – Музичко стваралаштво,
апропријација економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама, у износу од 3.330.000 динара.
(5) у оквиру Програмске активности 0006 – Културне делатности осетљивих
друштвених група, апропријација економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама, у износу од 663.000 динара.
2) Глава 27.1 – Установе културе, функција 820 – Услуге културе, и то:
– у оквиру Програма 1202 – Заштита културног наслеђа, Програмска
активност 0010 – Подршка раду установа у области заштите и очувања

културног наслеђа, апропријација економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, у износу од 11.527.000 динара;
– у оквиру Програма 1203 – Савремено стваралаштво и креативне
индустрије, Програмска активност 0007 – Подршка раду установа у области
стваралаштва, апропријација економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, у износу од 3.864.000 динара.
12. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења користиће се
за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у
оквиру Раздела 30 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Програм 1506 – Уређење и надзор система у области трговине, услуга и
заштите потрошача, функција 410 – Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада, Програмска активност 0001 – Развој
система трговине и услуга, позиционирање националног бренда и очување
традиционалних заната, апропријација економска класификација 481 –
Дотације међународним организацијама, у износу од 1.200.000 динара.
13. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују
се оквиру Раздела 30 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, функција 473 –
Туризам, Програмска активност 0001 – Развој инфраструктуре и
супраструктуре у туристичким дестинацијама, апропријација економска
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, у износу од 2.500.000 динара, а у делу описа апропријације
економске класификације број: „10.000.000” замењује се бројем:
„12.500.000”.
14. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују
се оквиру Раздела 30 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, функција 473 –
Туризам, Програмска активност 0002 – Јачање конкурентности туристичких
производа и промоција туризма Републике Србије на домаћем и
међународном тржишту, апропријација економска класификација 451 –
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу
од 24.000.000 динара, а у делу описа апропријације економске
класификације број: „400.000.000” замењује се бројем: „424.000.000”.
15. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру Раздела 38 – Републичка дирекција за имовину Републике
Србије, Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном
својином, функција 130 – Опште услуге, Програмска активност 0002 –
Управљање, располагање и заштита државне имовине, апропријација
економска класификација 512 – Машине и опрема, у износу од 11.000.000
динара.
16. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
17. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 401-14285/2015
У Београду, 30. децембра 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15), са Раздела 16 –
Министарство финансија, Програм 0902 – Социјална заштита, функција 090
– Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска
активност 0001 – Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање,
апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, (у опису апропријације број:
„29.799.999.000” замењује се бројем: „28.299.999.000”), средства у укупном
износу од 1.500.000.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву,
утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 –
Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства
резерве, и распоређују се Министарству унутрашњих послова, ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду трошкова за
долазак и одлазак са рада.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 15 – Министарство унутрашњих послова, и то:
1) Програм 1401 – Безбедно друштво, функција 310 – Полицијске услуге,
Програмска активност 0002 – Администрација и управљање, апропријација
економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, у износу од
591.000.000 динара;
2) Програм 1402 – Безбедан град, функција 310 – Полицијске услуге,
Програмска активност 0001 – Организовање рада Полицијских управа,
апропријација економска класификација 415 – Накнаде трошкова за
запослене, у износу од 909.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15), са Раздела 16 –
Министарство финансија,
1) Програм 0902 – Социјална заштита, функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка
Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска
класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, у износу од 1.060.000.000 динара (у опису апропријације
број: „23.244.307.000” замењује се бројем: „22.184.307.000”),
2) Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног
система, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0003 –
Извршење судских поступака, апропријација економска класификација 483
– Новчане казне и пенали по решењу судовa, у износу од 21.000.000
динара, средства у укупном износу од 1.081.000.000 динара преносе се у
текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство
финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001
– Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве и распоређују се 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, Програм 0608 – Систем
локалне самоуправе, функција 180 – Трансакције општег карактера између
различитих нивоа власти, Програмска активност 0001 – Подршка локалној
самоуправи, апропријација економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти, и то:
– граду Крагујевцу, средства у износу од 185.000.000 динара;
– граду Нишу, средства у износу од 80.000.000 динара;
– граду Лесковцу, средства у износу од 60.000.000 динара;
– граду Новом Пазару, средства у износу од 60.000.000 динара;

– граду Јагодини, средства у износу од 60.000.000 динара;
– граду Врању, средства у износу од 45.000.000 динара;
– граду Крушевцу, средства у износу од 30.000.000 динара;
– граду Зрењанину, средства у износу од 30.000.000 динара;
– граду Ужицу, средства у износу од 20.000.000 динара;
– граду Сремска Митровица, средства у износу од 20.000.000 динара;
– граду Чачку, средства у износу од 10.000.000 динара;
– граду Лозници, средства у износу од 10.000.000 динара;
– граду Зајечару, средства у износу од 10.000.000 динара;
– oпштини Обреновац, средства у износу од 75.000.000 динара;
– општини Врњачка Бања, средства у износу од 70.000.000 динара;
– општини Бачка Топола, средства у износу од 20.000.000 динара;
– општини Коцељева, средства у износу од 20.000.000 динара;
– општини Велико Градиште, средства у износу од 15.000.000 динара;
– општини Бачка Паланка, средства у износу од 15.000.000 динара;
– општини Владичин Хан, средства у износу од 12.000.000 динара;
– општини Мионица, средства у износу од 12.000.000 динара;
– општини Ковачица, средства у износу од 12.000.000 динара;
– општини Бајина Башта, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Велика Плана, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Косјерић, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Деспотовац, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Бујановац, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Топола, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Лучани, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Жагубица, средства у износу од 9.000.000 динара;
– општини Параћин, средства у износу од 8.000.000 динара;
– општини Пирот, средства у износу од 8.000.000 динара;
– општини Трстеник, средства у износу од 8.000.000 динара;
– општини Ириг, средства у износу од 8.000.000 динара;

– општини Смедеревска Паланка, средства у износу од 7.000.000 динара;
– општини Димитровград, средства у износу од 7.000.000 динара;
– општини Сврљиг, средства у износу од 7.000.000 динара;
– општини Бела Црква, средства у износу од 7.000.000 динара;
– општини Медвеђа, средства у износу од 6.000.000 динара;
– општини Трговиште, средства у износу од 6.000.000 динара;
– општини Пожега, средства у износу од 6.000.000 динара;
– општини Бела Паланка, средства у износу од 6.000.000 динара;
– општини Кучево, средства у износу од 5.000.000 динара;
– општини Власотинце, средства у износу од 5.000.000 динара;
– општини Лапово, средства у износу од 5.000.000 динара;
– општини Куршумлија, средства у износу од 5.000.000 динара;
– општини Ариље, средства у износу од 4.000.000 динара;
– општини Рековац, средства у износу од 2.000.000 динара;
– општини Врбас, средства у износу од 21.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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