РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Министарство финансија, Глава 16.7 – Управа за
јавни дуг, Програм 2201 – Управљање јавним дугом, функција 170 – Трансакције јавног дуга,
Програмска активност 0002 – Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска
класификација 442 – Отплата страних камата, средства у укупном износу од 345.000.000
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 омладине и спорта, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за
реализацију Закључка Владе 05 број 42-277/2016 од 14. јануара 2016. године, у вези са
кандидатуром Кошаркашког савеза Србије за организацију квалификационог турнира за
Олимпијске игре у Рију 2016. године.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру Раздела
29 – Министарство омладине и спорта, Програм 1301 – Развој система спорта, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програмска активност 0005 – Програми гранских спортских савеза,
апропријација економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Mинистарство финансија, Глава 16.7 – Управа за
јавни дуг, Програм 2201 – Управљање јавним дугом, функција 170 – Трансакције јавног дуга,
Програмска активност 0002 – Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска
класификација 442 – Отплата страних камата, средства у укупном износу од 100.000.000
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 401-2562/2016
У Београду, 3. марта 2016. године
Влада
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), 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 3.000.000 динара на име трансфера општини Лучани за извршавање
обавеза, 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, 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 401-2739/2016
У Београду, 8. марта 2016. године
Влада
Председник,
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 0901 – Обавезно
пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за
редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу од 1.050.441.000 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 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 Републике Србије, расписаних за 24. април 2016. године.
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 1 – Народна
скупштина, Глава 1.1 – Народна скупштина – стручне службе, Програм 2101 – Политички
систем, функција 130 – Опште услуге, Пројекат 7043 – Ванредни парламентарни избори за
народне посланике 2016, апропријација економска класификација, и то:
– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 790.830.000 динара;
– 421 – Стални трошкови, у износу од 58.883.000 динара;
– 422 – Трошкови путовања, у износу од 9.000.000 динара;
– 423 – Услуге по уговору, у износу од 76.150.000 динара;
– 426 – Материјал, средства у износу од 115.578.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-2639/2016
У Београду, 7. марта 2016. године
Влада
Председник,
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 0606 – Подршка
раду органа јавне управе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0039 – Извршење судских
поступака, апропријација економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова, средства у укупном износу од 580.650.000 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, ради

обезбеђивања непланираних средстава потребних за финансирање трошкова изборне
кампање.
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 16 – Министарство
финансија, Програм 2101 – Политички систем, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Пројекат 7043 – Ванредни парламентарни избори за
народне посланике 2016, апропријација економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-2753/2016
У Београду, 11. марта 2016. године
Влада
Председник,
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), 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 35.000.000 динара на име трансфера општини Ковачица за извршавање
обавеза, 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, 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 401-3876/2016
У Београду, 8. априла 2016. године
Влада
Председник,

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), 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 100.000.000 динара на име трансфера граду Зајечару 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 401-3875/2016
У Београду, 8. априла 2016. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, брoj 103/15), са Раздела 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за
Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5007 – Изградња моста Земун – Борча
са припадајућим саобраћајницама, апропријација економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, средства у укупном износу од 360.000.000 динара (644.531.000)
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 грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради обезбеђивања недостајућих

средстава потребних за извођење радова на реконструкцији и доградњи постројења за
пречишћавање воде за пиће „Петар Антонијевић”, на Церовића брду, град Ужице.
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, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних
пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Програмска активност
0001 – Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња, 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 401-4372/2016
У Београду, 27. априла 2016. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 0606 – Подршка
раду органа јавне управе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0039 – Извршење судских
поступака, апропријација економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова, средства у укупном износу од 57.000.000 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:
– општини Љиг, средства у износу од 7.000.000 динара;
– општини Врњачка Бања, средства у износу од 25.000.000 динара;

– општини Косјерић, средства у износу од 25.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-6121/2016
У Београду, 30. јуна 2016. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
2410

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, брoj 103/15), са Раздела 16 – Министарство финансија, Глава 16.7 – Управа за
јавни дуг, Програм 2201 – Управљање јавним дугом, функција 170 – Трансакције јавног дуга,
Програмска активност 0002 – Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска
класификација 442 – Отплата страних камата, средства у укупном износу од 105.494.000
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 општини Бечеј за извршавање обавеза, 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, 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 401-6528/2016
У Београду, 15. јула 2016. године
Влада

Председник,
Алек
а доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 0901 – Обавезно
пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за
редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу од 6.000.000 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 општини Бајина Башта за извршавање обавеза, 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, 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 401-8755/2016
У Бео
а доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 0901 – Обавезно
пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за
редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу од 100.000.000 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 Новом Саду 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 401-10106/2016
У Новом Саду, 22. октобра 2016. године
Влада
Пред
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, брoj 103/15), са Раздела 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за
Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5007 – Изградња моста Земун–Борча са
припадајућим саобраћајницама, апропријација економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, средства у укупном износу од 197.000.000 (bilo 644.531.000) 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
непланираних средстава потребних за реализацију Пројекта „Извођење дела радова на
изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија – петља Суботица Југ”.
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, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних
пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5017 – Извођење
дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија – петља Суботица Југ,
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 401-10030/2016
У Новом Саду, 22. октобра 2016. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 0901 – Обавезно
пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за
редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу од 888.330.000 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, и то: Канцеларији за
управљање јавним улагањима, Врховном касационом суду, Привредном апелационом суду,
Прекршајном апелационом суду, Апелационим судовима, Вишим судовима, Основним
судовима, Привредним судовима, Прекршајним судовима, Републичком јавном тужилаштву,
Апелационим јавним тужилаштвима, Вишим јавним тужилаштвима, Основним јавним
тужилаштвима, Министарству унутрашњих послова, Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре – Управи за транспорт опасног терета, Републичком хидрометеоролошком
заводу, Пчињском управном округу, Пећком управном округу и Центру за истраживање
несрећа у саобраћају, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату
плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, брoj 103/15), са Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0901 – Обавезно
пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за

редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу од 65.000.000 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 Београду 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 401-11334/2016
У Београду, 29. новембра 2016. године
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0901 – Обавезно
пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за
редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу 2.521.512.000 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 – Основном образовању, Средњем образовању, Ученичком стандарду,
Вишем и универзитетском образовању и Студентском стандарду, ради обезбеђивања
недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде)
и припадајућих социјалних доприноса, запосленима у установама образовања и студентског
стандарда, за месец новембар 2016. године, као и за исплату плата наставника допунске
наставе у иностранству, односно за реализацију образовно-васпитног рада за децу грађана
Републике Србије који привремено бораве у иностранству.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
24 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, и то:

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, брoj 103/15), са Раздела 26 – Министарство рударства и енергетике, Глава 26.2 –
Управа за резерве енергената, Програм 2403 – Управљање обавезним резервама, функција
430 – Гориво и енергија, Програмска активност 0001 – Формирање и одржавање обавезних
резерви нафте, деривата нафте и природног гаса, апропријација економска класификација
424 – Специјализоване услуге, средства у укупном износу од 300.000.000 динара (3,8
milijardi,specijalizovane usluge 1,350.000.000) 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 унутрашњих послова, ради обезбеђивања
недостајућих средстaва 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:
У Београду, 15. децембра 2016. године
Влада
Председник,

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 52 – Републичка дирекција за робне резерве, Програм
2401 – Управљање робним резервама, функција 490 – Економски послови некласификовани на
другом месту, Програмска активност 0002 – Образовање, обнављање, смештај и чување
робних резерви, апропријација економска класификација 521 – Робне резерве, средства у
укупном износу 389.277.000 динара (521 Ɋɨɛɧɟ ɪɟɡɟɪɜɟ 1,247,238,000 ) 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 пољопривреде и
заштите животне средине – Управи за ветерину и Буџетском фонду за воде Републике
Србије, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за редован рад.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру Раздела
23 – Министарство пољопривреде и заштите животне средине, и то:

1) Глава 23.2 – Управа за ветерину, Програм 0109 – Безбедност хране, ветеринарска и
фитосанитарна политика, функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту,
Програмска активност 0001 – Заштита здравља животиња, апропријација економска
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у
износу од 200.000.000 динара;
2) Глава 23.5 – Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално
управљање водама, функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0004 – Уређење
водотока и заштита од штетног дејства вода, апропријација економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти, у износу од 189.277.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-12448/2016
У Београду, 23. децембра 2016. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
4509
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), са Раздела 52 – Републичка дирекција за робне резерве, Програм
2401 – Управљање робним резервама, функција 490 – Економски послови некласификовани на
другом месту, Програмска активност 0002 – Образовање, обнављање, смештај и чување
робних резерви, апропријација економска класификација 521 – Робне резерве, средства у
укупном износу 261.000.000 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 правде и Управи за извршење кривичних санкција, ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за редован рад тих органа.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, брoj 103/15), и то:

1) са Раздела 20 – Министарство привреде, Програм 1510 – Привлачење инвестиција, функција
410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска
активност 0003 – Улагања од посебног значаја, апропријација економска класификација 454 –
Субвенције приватним предузећима, у износу од 800.000.000 динара;
2) са Раздела 25 – Министарство здравља, Програм 1808 – Трансфери РФЗО-у, функција 760 –
Здравство некласификовано на другом месту, Програмска активност 0004 – Отпремнине за
вишак запослених у здравственим установама, апропријација економска класификација 464 –
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 2.188.623.000 динара;
(4.400.000.000)
3) са Раздела 26 – Министарство рударства и енергетике, у укупном износу од 1.880.000.000
динара, и то:
– Програм 0902 – Социјална заштита, функција 430 – Гориво и енергија, Програмска активност
0011 – Енергетски угрожени купац, апропријација економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 830.000.000 динара;
– Глава 26.2 – Управа за резерве енергената, Програм 2403 – Управљање обавезним
резервама, функција 430 – Гориво и енергија, Програмска активност 0001 – Формирање и
одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса, апропријација
економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од 1.050.000.000 динара,
(1.350.000.000)
средства у укупном износу од 4.868.623.000 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, и то: Судовима – Апелационим судовима, Вишим
судовима, Основним судовима и Прекршајним судовима, Државном већу тужилаца, Јавним
тужилаштвима – Апелационим јавним тужилаштвима, Вишим јавним тужилаштвима,
Основним јавним тужилаштвима, Министарству унутрашњих послова, Министарству
привреде, Министарству рударства и енергетике, Министарству културе и информисања,
Министарству културе и информисања – Установама културе, Министарству омладине и
спорта, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, ради обезбеђивања
недостајућих средстaва потребних за редован рад државних органа и друге расходе тих
органа.
Председник,
Александар Вучић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), и то:

1) са Раздела 19 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, Програм 0613 –
Реформа јавне управе, функција 111 – Извршни и законодавни органи, Програмска активност
0002 – Организациона и функционална реорганизација јавне управе, апропријација
економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, у износу од 1.550.000.000
динара;
2) са Раздела 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм
0803 – Активна политика запошљавања, функција 412 – Општи послови по питању рада,
Програмска активност 0003 – Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених,
апропријација економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у
износу од 1.477.000.000 динара (транзициони фонд 6.000.000.000), средства у укупном износу
од 3.027.000.000 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 одбране, ради обезбеђивања недостајућих средстaва потребних за редован
рад Министарства одбране.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
18 – Министарство одбране, и то:
1) Програм 1703 – Операције и функционисање МО и ВС, функција 210 – Војна одбрана,
Програмска активност 0001 – Функционисање МО и ВС, апропријација економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 1.477.000.000 динара;
2) Глава 18.2 – Буџетски фонд за наоружање и војну опрему, Програм 1703 – Операције и
функционисање МО и ВС, функција 250 – Одбрана некласификована на другом месту,
Програмска активност 0006 – Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и
одржавање средстава, апропријација економска класификација 512 – Машине и опрема, у
износу од 1.550.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-12432/2016
У Београду, 23. децембра 2016. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, брoj 103/15), и то:
1) са Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0802 – Уређење система рада и радноправних односа, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту,
Програмска активност 0010 – Подршка НСЗ-у при остваривању права корисника у случају
незапослености, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, у износу од 1.250.000.000 динара; (4.150.000)
2) са Раздела 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм
0803 – Активна политика запошљавања, функција 412 – Општи послови по питању рада,
Програмска активност 0003 – Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених,
апропријација економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у
износу од 276.000.000 динара, (транзициони фонд 6.000.000.000)
средства у укупном износу од 1.526.000.000 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 Нишу, средства у износу од 260.000.000 динара;
– Граду Врању, средства у износу од 100.000.000 динара;
– Граду Новом Пазару, средства у износу од 80.000.000 динара;
– Граду Новом Саду, средства у износу од 90.000.000 динара;
– Граду Краљеву, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Граду Лесковцу, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Граду Чачку, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Граду Крушевцу, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Граду Зајечару, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Граду Панчеву, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Граду Сремској Митровици, у износу од 15.000.000 динара;

– Граду Кикинди, средства у износу од 9.000.000 динара;
– Општини Нови Кнежевац, средства у износу од 70.000.000 динара;
– Општини Апатин, средства у износу од 60.000.000 динара;
– Општини Инђија, средства у износу од 45.000.000 динара;
– Општини Прокупље, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Трстеник, средства у износу од 27.000.000 динара;
– Општини Бела Паланка, средства у износу од 25.000.000 динара;
– Општини Врњачка Бања, средства у износу од 25.000.000 динара;
– Општини Велико Градиште, средства у износу од 25.000.000 динара;
– Општини Ћуприја, средства у износу од 22.000.000 динара;
– Општини Велика Плана, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Деспотовац, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Жагубица, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Трговиште, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Коцељева, средства у износу од 19.000.000 динара;
– Општини Параћин, средства у износу од 16.000.000 динара;
– Општини Дољевац, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Ивањица, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Косјерић, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Лучани, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Мионица, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Петровац на Млави, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Рача, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Сента, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Сурдулица, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Књажевац, средства у износу од 14.000.000 динара;
– Општини Мерошина, средства у износу од 14.000.000 динара;

– Општини Сврљиг, средства у износу од 14.000.000 динара;
– Општини Медвеђа, средства у износу од 13.000.000 динара;
– Општини Беочин, средства у износу од 12.000.000 динара;
– Општини Димитровград, средства у износу од 12.000.000 динара;
– Општини Мајданпек, средства у износу од 12.000.000 динара;
– Општини Прешево, средства у износу од 12.000.000 динара;
– Општини Бабушница, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Баточина, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Бољевац, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Босилеград, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Бујановац, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Власотинце, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Кучево, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Рековац, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Свилајнац, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Црна Трава, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Алибунар, средства у износу од 9.000.000 динара;
– Општини Лапово, средства у износу од 9.000.000 динара;
– Општини Љиг, средства у износу од 8.000.000 динара;
– Општини Блаце, средства у износу од 7.000.000 динара;
– Општини Бојник, средства у износу од 7.000.000 динара;
– Општини Куршумлија, средства у износу од 5.000.000 динара;
– Општини Нова Црња, 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 401-12539/2016
У Београду, 26. децембра 2016. године

Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
4705
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, број 103/15), и то:
1) са Раздела 25 – Министарство здравља, Програм 1808 – Трансфери РФЗО-у, функција 760 –
Здравство некласификовано на другом месту, Програмска активност 0004 – Отпремнине за
вишак запослених у здравственим установама, апропријација економска класификација 464 –
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 700.000.000 динара;
2) са Раздела 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм
0803 – Активна политика запошљавања, функција 412 – Општи послови по питању рада,
Програмска активност 0003 – Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених,
апропријација економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у
износу од 200.000.000 динара, средства у укупном износу од 900.000.000 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 одбране, ради
обезбеђивања недостајућих средстaва потребних за опремање Војске Србије наоружањем и
војном опремом.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
18 – Министарство одбране, Глава 18.2 – Буџетски фонд за наоружање и војну опрему,
Програм 1703 – Операције и функционисање МО и ВС, функција 250 – Одбрана
некласификована на другом месту, Програмска активност 0006 – Унапређење стања у области
наоружања и војне опреме и одржавање средстава, апропријација економска
класификација 512 – Машине и опрема.
3. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени
гласник РС”, брoj 103/15), 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 одбране, средства у
укупном износу од 350.000.000 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних
за опремање Војске Србије наоружањем и војном опремом.
4. Средства текуће буџетске резерве из тачке 3. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
18 – Министарство одбране, Глава 18.2 – Буџетски фонд за наоружање и војну опрему,

Програм 1703 – Операције и функционисање МО и ВС, функција 250 – Одбрана
некласификована на другом месту, Програмска активност 0006 – Унапређење стања у области
наоружања и војне опреме и одржавање средстава, апропријација економска класификација
512 – Машине и опрема.
5. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-12730/2016
У Београду, 29. децембра 2016. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

