929
На основу члана 61. став 13. 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, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину
(„Службени гласник РС”, број 99/16), 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 5.000.000 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 Oпштини Брус 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 401-2229/2017
У Београду, 10. марта 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину
(„Службени гласник РС”, број 99/16), са Раздела 21 – Mинистарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација
инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 –
Саобраћај,
Пројекат 5003 – Изградња аутопута Е-763 Обреновац–Љиг, апропријација
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, средства у износу
од 110.000.000 динара; (u 2017. planirano 9.742.000.000)
Пројекат 5015 – Пројекат мађарско – српске железнице, апропријација
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, средства у износу
од 150.000.000 динара, (u 2017. planirano 850.000.000) средства у укупном износу
од 260.000.000 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 недостајућих
средстава потребних за израду пројектнотехничке документације за
реконструкцију седам здравствених центара и објеката.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују 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 пројекaта 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 401-2226/2017
У Београду, 10. марта 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

1219

На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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 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 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 Сјеница, средства у износу од 20.000.000 динара;
– општини Тутин, средства у износу од 20.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-2884/2017-1
У Београду, 30. марта 2017. године
Влада
Председник,

Александар Вучић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
1479
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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 85.000.000 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 Јагодини, средства у износу од 60.000.000 динара;
– Општини Косјерић, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Нова Црња, средства у износу од 10.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 401-3597/2017
У Београду, 20. априла 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
OVO JE ZANIMLJIVO I ZA CRD PROJEKAT, GDE SMO TRAŽILI INFORMACIJE
U VEZI SA OVIM SLUČAJEM - POMINJE SE U TEKSTU NA BIRNU ISPLATA 3,4
MILIONA EVRA
1843
На основу члана 61. став 13. и члана 69. ст. 2. и 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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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
419.000.000 динара (ukupno 20 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 Генералном секретаријату Владе, на име дотације за
куповину објекта који ће бити седиште „Српске куће” и центар културних и друштвених
дешавања везаних за српски народ у Црној Гори.
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 3 – Влада, Глава
3.9 – Генерални секретаријат Владе, Програм 2102 – Подршка раду Владе, функција 110 –
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови,

Програмска активност 0008 – Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе,
апропријација економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-4756/2017
У Београду, 19. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
2038
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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 „19.645.701.000” замењује се бројем
„19.532.701.000”), средства у укупном износу од 113.000.000 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 Новом Пазару, средства у износу од 60.000.000 динара;
– граду Зрењанину, средства у износу од 33.000.000 динара;
– граду Суботици, средства у износу од 20.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-5022/2017
У Београду, 29. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
2036
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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 „19.670.701.000” замењује се бројем
„19.645.701.000”), средства у укупном износу од 25.000.000 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 Оџаци 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 401-4907/2017
У Београду, 29. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
2163
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 17. став 1. 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), са Раздела 16 – Министарство 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 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 Прешево 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 401-5383/2017
У Београду, 7. јуна 2017. године
Влада
Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.
ZANIMLJIVO KAKAV JE TO INVESTICIONI PROJEKAT ZA KOJI SU U
BUDŽETSKOM PLANIRANJU PROMAŠILI PREDVIĐENI IZNOS ZA ČAK 3
MILIONA EVRA
2224
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 17. став 1. 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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
369.000.000 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 средстава потребних за реализацију
инвестиционог пројекта у Техничком ремонтном заводу „Чачак”.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
18 – Министарство одбране, Програм 1703 – Операције и функционисање МО и ВС,
функција 210 – Војна одбрана, Програмска активност 0001 – Функционисање МО и ВС,
апропријације економске класификације, и то:
– 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 343.170.000 динара;
– 512 – Машине и опрема, у износу од 25.830.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-5679/2017
У Београду, 19. јуна 2017. године
Влада
Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.
ISTO PITANJE KAO ZA PRETHODNO REŠENJE
2223
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 17. став 1. 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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
492.444.000 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 средстава потребних за реализацију
инвестиционог пројекта у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић”.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
18 – Министарство одбране, Програм 1703 – Операције и функционисање МО и ВС,
функција 210 – Војна одбрана, Програмска активност 0001 – Функционисање МО и ВС,
апропријација економска класификација, и то:
– 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 207.747.000 динара;
– 512 – Машине и опрема, у износу од 284.697.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-5678/2017
У Београду, 19. јуна 2017. године
Влада
Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
2702
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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 260.000.000
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 Прибој 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 401-6948/2017
У Београду, 20. јула 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
2701
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), 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
1.200.000.000 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 Канцеларији за управљање јавним улагањима, ради обезбеђивања
недостајућих средстава потребних за спровођење Програма о изменaма и допунама
Програма обнове и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области
образовања, здравства и социјалне заштите.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
3 – Влада, Глава 3.23 – Канцеларија за управљање јавним улагањима, Програм 1511 –
Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде,
функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови, Програмска активност 0001 – Координација послова обнове и изградње објеката
јавне намене, 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 401-6946/2017
У Београду, 20. јула 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

3230
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), са Раздела 16 – Министарство 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 188.000.000 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 Лесковцу, средства у износу од 84.000.000 динара;
– граду Пироту, средства у износу од 30.000.000 динара;
– општини Бела Паланка, средства у износу од 67.000.000 динара;
– општини Косјерић, средства у износу од 7.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-8384/2017
У Београду, 31. августа 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
3784
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), са Раздела 16 – Министарство 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 480.000.000 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 Зајечару, средства у износу од 380.000.000 динара;

– граду Чачку, средства у износу од 60.000.000 динара;
– граду Београду, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Трстеник, средства у износу од 30.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-9769/2017
У Београду, 6. октобра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
3940
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), са Раздела 16 – Министарство 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 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 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 401-10245/2017
У Београду, 19. октобра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
4043
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), 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
400.000.000 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 средстава потребних за набавку
лабораторијског и дијагностичког материјала, као и лекова за хуману употребу.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
18 – Министарство одбране, Програм 1703 – Операције и функционисање МО и ВС,
функција 210 – Војна одбрана, Програмска активност 0001 – Функционисање МО и ВС,
апропријација економска класификација 426 – Материјал.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-10500/2017
У Београду, 26. октобра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4077
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), 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 630.000.000
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

исплату накнада трошкова за долазак и одлазак са рада, као и за измирење обавеза по
решењу судова.
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, у укупном износу од 430.000.000 динара,
апропријација економска класификација, и то:
– 415 – Накнаде трошкова за запослене, у износу од 130.000.000 динара;
– 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 300.000.000 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 200.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-10634/2017
У Београду, 31. октобра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4124
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), 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 370.000.000
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
набавку униформи и наоружања.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
15 – Министарство унутрашњих послова, Програм 1401 – Безбедно друштво, функција 310 –
Полицијске услуге, Програмска активност 0001 – Материјално технички капацитети,
апропријација економска класификација 426 – Материјал.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-10761/2017
У Београду, 2. новембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4272
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), 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 350.000.000
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 Јагодини, средства у износу од 120.000.000 динара;
– општини Врбас, средства у износу од 60.000.000 динара;
– општини Пећинци, средства у износу од 45.000.000 динара;
– општини Мионица, средства у износу од 40.000.000 динара;
– општини Неготин, средства у износу од 30.000.000 динара;
– општини Велико Градиште, средства у износу од 20.000.000 динара;
– општини Књажевац, средства у износу од 20.000.000 динара;
– општини Алибунар, средства у износу од 15.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-11008/2017
У Београду, 9. новембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4312
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16), у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0702 –
Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 110 –
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат
5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, апропријација
економска класификација 541 – Земљиште, средства у укупном износу од 775.000.000
(5.310.000.000) 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 пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна
плаћања, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за реализацију мера којима
се стимулишу инвестиције у пољопривреди и руралном развоју.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру
Раздела 23 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 23.10 –
Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју,
функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност 0002 –
Мере руралног развоја, 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 401-11191/2017
У Београду, 15. новембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4367
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), 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 5.000.000
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 Лозница 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 401-11341/2017
У Београду, 20. новембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4443
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), и то:
1) 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 износу од
1.586.119.000 динара (у опису апропријације број: „18.247.905.000” замењује се
бројем: „16.661.786.000”);
2) са Раздела 19 – Министарство државе 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 1.000.000.000
динара, средства у укупном износу од 2.586.119.000 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, Ученичком стандарду, Вишем и
универзитетском образовању и Студентском стандарду, ради обезбеђивања недостајућих
средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (зарадe) и
припадајућих социјалних доприноса запосленима у установама образовања за месец
новембар 2017. године.
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, у укупном износу од 973.896.000 динара, апропријација економска
класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 583.410.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 103.103.000 динара;

– 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 287.383.000 динара.
2) 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, у укупном износу од 9.564.000 динара, апропријација
економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 2.685.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 1.231.000 динара;
– 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 5.648.000 динара.
3) Глава 24.4 – Више и универзитетско образовање, Програм 2005 – Високо образовање,
функција 940 – Високо образовање, у укупном износу од 1.591.319.000 динара, и то:
Програмска активност 0004 – Подршка раду Универзитета у Београду, у укупном износу од
551.506.000 динара, апропријација економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 463.099.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 88.407.000 динара,
Програмска активност 0005 – Подршка раду Универзитета у Новом Саду, апропријација
економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од
326.277.000 динара,
Програмска активност 0006 – Подршка раду Универзитета у Крагујевцу, у укупном износу од
137.209.000 динара, апропријација економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 116.343.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 20.866.000 динара,
Програмска активност 0007 – Подршка раду Универзитета у Нишу, у укупном износу од
178.393.000 динара, апропријација економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 151.309.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 27.084.000 динара,
Програмска активност 0008 – Подршка раду Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици, у укупном износу од 146.633.000 динара, апропријација
економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 124.371.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 22.262.000 динара,

Програмска активност 0009 – Подршка раду Државног универзитета у Новом Пазару, у
укупном износу од 23.968.000 динара, апропријација економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 20.329.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 3.639.000 динара,
Програмска активност 0010 – Подршка раду Универзитета уметности, у укупном износу од
60.283.000 динара, апропријација економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 51.130.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 9.153.000 динара,
Програмска активност 0011 – Подршка раду високих школа, у износу од 167.050.000
динара, апропријација економска класификација и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 110.500.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 22.050.000 динара;
– 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 34.500.000 динара.
4) Глава 24.5 – Студентски стандард, Програм 2007 – Подршка у образовању ученика и
студената, функција 960 – Помоћне услуге образовању, Програмска активност 0004 – Систем
установа студентског стандарда, у укупном износу од 11.340.000 динара, апропријација
економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 9.107.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 2.233.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-11730/2017
У Београду, 29. новембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4444
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), 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 износу од 440.000.000 динара (у опису апропријације број:
„16.661.786.000” замењује се бројем: „16.221.786.000”), средства у укупном износу од
440.000.000 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 недостајућих
средстава потребних за извођење радова на санацији пруга.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и
надзор у области саобраћаја, функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0002 –
Железнички и интермодални саобраћај, апропријација економска класификација 451 –
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (у опису апропријације
после речи: „Ниш–Димитровград” додају се речи: „део средстава у износу од 440.000.000
динара намењен је за извођење радова на санацији пруга”).
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-11875/2017
У Београду, 1. децембра 2017. године
Влада
Потпредседник Владе,
Небојша Стефановић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4445
На основу члана 61. став 13. и члана 69. ст. 2. и 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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16),
1) са Раздела 16 – Министарство финансија, Глава 16.7 – Управа за јавни дуг, Програм
2201 – Управљање јавним дугом, функција 170 – Трансакције јавног дуга, Програмска
активност 0001 – Сервисирање домаћег јавног дуга, апропријација економска класификација
441 – Отплате домаћих камата, у износу од 420.000.000 динара;
2) са Раздела 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм
0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција
450 – Саобраћај, Пројекат 5002 – М 1.11 Крагујевац–Баточина, апропријација економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 280.000.000 динара,
средства у укупном износу од 700.000.000 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 недостајућих средстава потребних за изградњу јавне
железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до Терминала за расуте и
генералне терете Луке Смедерево.
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 5028 –
Изградња пруге Радинац – Смедерево – до нове Луке Смедерево, 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 401-11877/2017
У Београду, 1. децембра 2017. године
Влада
Потпредседник Владе,
Небојша Стефановић, с.р.
4577
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), 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
12.500.000 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 401-12016/2017
У Београду, 5. децембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4662
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), 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: „16.221.786.000” замењује се бројем:
„15.021.786.000”), средства у укупном износу од 1.200.000.000 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 средстава потребних за набавку теренских униформи М10 и теренских чизама.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
18 – Министарство одбране, Програм 1703 – Операције и функционисање МО и ВС,
функција 210 – Војна одбрана, Програмска активност 0001 – Функционисање МО и ВС,
апропријација економска класификација 426 – Материјал.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 401-12222/2017
У Београду, 8. децембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4660
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16),
1) 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 износу од
951.350.000 динара (у опису апропријације број: „15.021.786.000” замењује се
бројем: „14.070.436.000”);
2) са Раздела 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм
0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција
450 – Саобраћај, Пројекат 5003 – Изградња аутопута Е-763 Обреновац–Љиг, апропријација
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 2.276.663.000
динара,
средства у укупном износу од 3.228.013.000 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 недостајућих средстава потребних за

спровођење реформских активности и ликвидност новооснованих друштава насталих
реструктурирањем, као и за финансирање трошкова накнаде за коришћење инфраструктуре.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и
надзор у области саобраћаја, функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0002 –
Железнички и интермодални саобраћај, апропријација економска класификација 451 –
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (у опису апропријације
после речи: „пруга” додају се речи: „део средстава у износу од 2.276.663.000 динара
намењен је за спровођење реформских активности и ликвидност новооснованих друштава
насталих реструктурирањем; део средстава у износу од 951.350.000 динара намењен је
за финансирање трошкова накнаде за коришћење инфраструктуре”).
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-12220/2017
У Београду, 8. децембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
4743
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, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, брoj 99/16), у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0702 –
Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 110 –
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат
5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, апропријација

економска класификација 541 – Земљиште, средства у укупном износу од 474.360.000
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 за реализацију научних пројеката из области основних истраживања,
технолошког развоја, интегралних и интердисциплинарних истраживања.
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 0001 – Подршка
реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности, 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 401-12473/2017
У Београду, 14. децембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
4874
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, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, бр. 99/16 и 113/17), 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
1.200.000.000 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 Генералном секретаријату Владе, на име дотације за извођење потребних
радова за обнову Спомен-храма Светог Саве у Београду.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
3 – Влада, Глава 3.9 – Генерални секретаријат Владе, Програм 2102 – Подршка раду Владе,
функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови, Програмска активност 0008 – Стручни и оперативни послови Генералног
секретаријата Владе, 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 401-10640/2017
У Београду, 21. децембра 2017. године
Влада
Председник,
4880
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, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, бр. 99/16 и 113/17), 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

630.000.000 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 непланираних средстава потребних за
исплату награда и бонуса запосленима у Министарству унутрашњих послова.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела
15 – Министарство унутрашњих послова, и то:
Програм 1401 – Безбедно друштво, функција 310 – Полицијске услуге, Програмска активност
0002 – Администрација и управљање, у укупном износу од 226.000.000 динара,
апропријација економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 170.000.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 56.000.000 динара,
Програм 1402 – Безбедан град, функција 310 – Полицијске услуге, Програмска активност
0001 – Организовање рада Полицијских управа, у укупном износу од 404.000.000 динара,
апропријација економска класификација, и то:
– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 318.000.000 динара;
– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 86.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-12717/2017
У Београду, 21. децембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
4947
На основу члана 61. став 13. 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,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, бр. 99/16 и 113/17), и то:
1) са Раздела 16 – Министарство финансија, у укупном износу од 2.408.000.000 динара,
и то:
Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију,
функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови, Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних
пројеката, апропријација економска класификација 541 – Земљиште, у износу од
400.000.000 динара;
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, у износу од 2.008.000.000
динара;
2) 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, у износу од 1.700.000.000 динара,
средства у укупном износу од 4.108.000.000 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 450.000.000 динара;

– Граду Лесковцу, средства у износу од 450.000.000 динара;
– Граду Нишу, средства у износу од 300.000.000 динара;
– Граду Врању, средства у износу од 200.000.000 динара;
– Граду Новом Пазару, средства у износу од 150.000.000 динара;
– Граду Новом Саду, средства у износу од 150.000.000 динара;
– Граду Београду, средства у износу од 185.000.000 динара;
– Граду Јагодини, средства у износу од 100.000.000 динара;
– Граду Пожаревцу, средства у износу од 90.000.000 динара;
– Граду Зајечару, средства у износу од 55.000.000 динара;
– Граду Краљеву, средства у износу од 50.000.000 динара;
– Граду Крушевцу, средства у износу од 50.000.000 динара;
– Граду Лозници, средства у износу од 40.000.000 динара;
– Граду Смедереву, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Граду Сремској Митровици, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Граду Сомбору, средства у износу од 25.000.000 динара;
– Граду Вршцу, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Граду Ужицу, средства у износу од 5.000.000 динара;
– Општини Прокупље, средства у износу од 140.000.000 динара;
– Општини Медвеђа, средства у износу од 86.000.000 динара;
– Општини Деспотовац, средства у износу од 80.000.000 динара;
– Општини Инђија, средства у износу од 60.000.000 динара;
– Општини Смедеревска Паланка, средства у износу од 60.000.000 динара;
– Општини Кањижа, средства у износу од 50.000.000 динара;
– Општини Нови Кнежевац, средства у износу од 50.000.000 динара;
– Општини Бајина Башта, средства у износу од 46.000.000 динара;
– Општини Жагубица, средства у износу од 45.000.000 динара;
– Општини Косјерић, средства у износу од 45.000.000 динара;

– Општини Коцељева, средства у износу од 40.000.000 динара;
– Општини Кучево, средства у износу од 40.000.000 динара;
– Општини Сјеница, средства у износу од 40.000.000 динара;
– Општини Параћин, средства у износу од 35.000.000 динара;
– Општини Врњачка Бања, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Ириг, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Ковачица, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Куршумлија, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Петровац на Млави, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Сента, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Сечањ, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Сурдулица, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Шид, средства у износу од 30.000.000 динара;
– Општини Лебане, средства у износу од 25.000.000 динара;
– Општини Нови Бечеј, средства у износу од 25.000.000 динара;
– Општини Осечина, средства у износу од 25.000.000 динара;
– Општини Прибој, средства у износу од 25.000.000 динара;
– Општини Бољевац, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Босилеград, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Бујановац, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Димитровград, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Дољевац, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Жабаљ, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Кнић, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Ковин, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Лучани, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Љиг, средства у износу од 20.000.000 динара;

– Општини Рача, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Рековац, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Свилајнац, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Тутин, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Црна Трава, средства у износу од 20.000.000 динара;
– Општини Баточина, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Бела Паланка, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Бојник, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Брус, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Велика Плана, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Ивањица, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Мерошина, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Нова Варош, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Пожега, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Сврљиг, средства у износу од 15.000.000 динара;
– Општини Бабушница, средства у износу од 11.000.000 динара;
– Општини Ариље, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Беочин, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Блаце, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Гаџин Хан, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Житорађа, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Лапово, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Мали Иђош, средства у износу од 10.000.000 динара;
– Општини Ћићевац, средства у износу од 10.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 401-12887/2017

У Београду, 25. децембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
5073
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, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 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 2017. годину („Службени
гласник РС”, бр. 99/16 и 113/17), 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 47.000.000 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:
– општини Мајданпек, средства у износу од 15.000.000 динара;
– општини Ћуприја, средства у износу од 12.000.000 динара;
– општини Власотинце, средства у износу од 10.000.000 динара;
– општини Мали Зворник, средства у износу од 10.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 401-13161/2017
У Београду, 29. децембра 2017. године
Влада
Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

