На основу члана 13. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10 ), члана 14. Статута
Националне службе за запошљавање („Службени гласник РС", број 2/10, 43/11 и 16/12),
Управни одбор Националне службе за запошљавање, на 15. седници одржаној дана
28.11.2014. године, доноси
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2015.
годину, који се састоји из општег и посебног дела.
I ОПШТИ ДЕО
Члан 2.
Општи део финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци за
2015. годину, и то:
1. Приходи и примања
(у хиљ. динара)
Економска
класификација
1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
2

700000
720000
721000
721100
721200
721300

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају
самосталну делатност и незапослених лица

721400
732*
733
7331211**

Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања за реализацију мера активне политике запошљавања
и за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје
до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање
права на пензију
Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом

7331212***
733165

Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из
Министарства финансија

Износ
3

35.964.436
18.500.000
18.500.000
8.685.364
9.004.297
809.375
964
481.216
16.600.000

6.800.000
500.000
8.900.000

733165****

Текући трансфер од других нивоа власти у корист
Националне службе за запошљавање -ОПШТИНЕ

740000
741000
742000
742160

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист
организација обавезног социјалног осигурања

742360

Приходи организација обавезног социјалног осигурања од
споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа републике
Мешовити и неодређени приходи у корист организација
обавезног социјалног осиуграња

745000
745120
745160
770000
771000
772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

780000

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ

781000

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ
Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у
корист Националне службе за запошљавање

781300
781350
800000
810000
811000
811100
811165

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у корист Националне
службе за запошљавање

812000
812100
812165

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист Националне
службе за запошљавање

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

920000
921000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи

921600
921660

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист организација обавезног социјалног осигурања

921900
921960

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист организација обавезног социјалног осигурања
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе 7, 8 и 9

400.000
230.000
28.000
3.000
2.500

500
199.000
500
198.500
13.220
500
12.720
140.000
140.000
140.000
140.000
6.000
6.000
500
500
500
5.500
5.500
5.500
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
35.971.436

*Ова средства намењена су за реализацију међународних пројеката које спроводи Национална служба за запошљавање
**Трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања намењен је за финансирање програма и
мера активне политике запошљавања и за исплату посебне новчане накнаде, а распоред и коришћење средстава вршиће
се по посебним актима Владе
***Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.
****Планирана средства намењена су за мере и програме активне политике запошљавања на терет локалних самоуправаопштина

(у хиљ. динара)
-

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
УКУПНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

1.300.000

37.271.436

2. Расходи и издаци
(у хиљ. динара)
Економска
класификација
1

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Износ

2

3

400000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
440000
441000
444000
460000
465000
470000
471000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ - УКУПНО
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације
обавезног социјалног осигурања)

472000
480000
482000
483000
485000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - УКУПНО

500000

36.126.240
2.122.977
1.603.098
286.902
27.000
137.977
52.000
16.000
1.470.667
799.000
44.465
256.935
2.300
241.190
126.777
1.000
500
500
8.000
8.000
31.934.096
27.934.096
4.000.000
589.500
30.000
150.000
409.500
345.196

ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА - УКУПНО
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

510000
511000
512000
515000
600000
620000
621000

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6

345.196
102.000
213.596
29.600
800.000
800.000
800.000
37.271.436

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
Посебан део финансијског плана чине расходи и издаци, утврђени у члану 2. овог
плана са детаљнијим подацима за специфичне расходе Националне службе за
запошљавање из групе 471-ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА), као и за расходе и издатке који се
финансирају из средстава донација:
(у хиљ. динара)
Економска
класификација
1

400000

410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
420000

421000
422000

РАСХОДИ

И ИЗДАЦИ
2

ТЕКУЋИ РАСХОДИ - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација - Пројекат: Прогрес Парес бенчмаркинг служби за запошљавање - допринос примени
гаранције за младе

Износ
3

36.126.240
35.786.080
340.160
2.122.977
1.603.098
286.902
27.000
137.977
52.000
16.000
1.470.667
1.441.451
29.216
799.000
44.465
26.500

869

423000

****из средстава донација - Пројекат: Прогрес - заједничко
учење - Ка већем запошљавању кроз узајамно учење са
фокусом на младима и другим угроженим групама

5.096

****из средстава донација - Пројекти: Прекогранична сарадња
са Хрватском, Босном и Херцеговином и Бугарском

12.000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО

256.935

из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација Пројекат "Повећање
ефикасности политике запошљавања према угроженим
групама " (IPA 2012)
****из средстава донација Пројекат: Прогрес Парес бенчмаркинг служби за запошљавање - допринос примени
гаранције за младе
424000
425000
426000

440000
441000
444000
460000
465000
470000
471000
1

2

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација Пројекат "Повећање
ефикасности политике запошљавања према угроженим
групама " (IPA 2012)
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УКУПНО
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације
обавезног социјалног осигурања)
НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Накнада за случај незапослености (нето)
Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за
доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за
незапослене
Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за
доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за
незапослене
Трансфери Републичком фонду за ПИО самосталних
делатности за доприносе за осигурање за редовну новчану
накнаду за незапослене
ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ
АП КиМ

246.141

9.580

1.214
2.300
241.190
126.777
126.320

457
1.000
500
500
8.000
8.000
31.934.096
27.934.096
20.315.547
12.941.004

2.092.501

4.806.658

475.384
3.240.000

Привремена накнада запослених са територије АП Косова и
Метохије (нето)

2.063.880

Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за
допринос за привремену накнаду за КиМ

333.720

Трансфери Репубичком фонду
привремену накнаду за КиМ

842.400

за

ПИО

запослених

за

3

4

ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а И 45б ЗАКОНА О
ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за
Члан 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање
Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за Члан
45., 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање
Трансфери НСЗ за Члан 45.,45а и 45б Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање
Новчана
накнада
у
једнократном
износу
ради
самозапошљавања и подстицаји за кориснике новчане
накнаде

5

Здравствени прегледи незапослених и процене радне
способности

6
7

Остале исплате Националне службе за запошљавање
*ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
**ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА

8

9

10

***ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА - ОПШТИНА
****ПРОГРАМИ И МЕРЕ ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА
Пројекат "Повећање ефикасности политике запошљавања
према угроженим групама" (IPA 2012)
Пројекат: „Повећање ефикасности и укључености лица у
услуге запошљавања кроз развој система обука заснованог
на анализи неусаглашености понуде и потражње (у смислу
вештина и знања) на тржишту рада, програма и услуга из
области запошљавања прилагођених особама са
инвалидитетом и субвенције за запошљавање” - ИПА 2013
Пројекат: „Подизање учинка и конкурентности и повезивање
потреба привреде са понудом тржишта радне снаге кроз
јавно-приватно умрежавање“ (MATCHDO)
Пројекат: Подршка социјалној инклузији најрањивијих група,
укљ. Роме
Пројекти прекограничне сарадње са Хрватском, Босном и
Херцеговином и Бугарском
Пројекат Промоција запошљавања младих
Пројекат Побољшање услова живота интерно расељених
лица
Пројекат: "Јачање капацитета за инклузивни локални развој
у Јужној Србији"

472000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

*ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5
ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПЕНЗИЈУ

295.000

101.352

181.287
12.361

26.500
35.105
11.000
2.800.000

500.000

400.000
310.944
197.887

36.900

246
60.000
12.000
1.162
2.202
547
4.000.000

4.000.000

480000
482000
483000
485000

ОСТАЛИ РАСХОДИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА- УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање

510000

511000
512000

515000
600000
620000
621000

****из
средстава
донација
Пројекат
"Повећање
ефикасности политике запошљавања према угроженим
групама" (IPA 2012)
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ИЗДАЦИ
ЗА
ОТПЛАТУ
ГОТОВИНЕ
И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

409.500
345.196
204.140
141.056
345.196
204.140
141.056
102.000
213.596
72.540

141.056
29.600

НАБАВКУ

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
- из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - из средстава донација
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

589.500
30.000
150.000

800.000
800.000
800.000

36.790.220
481.216
37.271.436

* Средства за ове намене обезбеђују се кроз трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
**Средства за ове намене обезбеђују се из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом
***Средства за ове намене обезбеђују се кроз трансфер локалних самоуправа – општине
****Средства за ове намене обезбеђују се из међународних донација

Члан 4.
Распоред средстава по овом финансијском плану, врши се у складу са утврђеним
критеријумима и мерилима Националне службе за запошљавање, донетим одлукама и
уговорима као и другим актима које донесе Национална служба.

Члан 5.
Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Националне
службе за запошљавање. Директор Националне службе за запошљавање може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име расхода и издатака у износу до 5%
вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Члан 6.
Овај Финансијски план, по добијању сагласности Народне скупштине Републике
Србије, објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

Број: 0011-40-8/2014
У Београду, 28.11.2014.

УПРАВНИ ОДБОР НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Даријо Мачкић

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
УВОД
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту Национална служба), за рад у
2015. години, планирала је укупно потребна средства у износу од 37.271.436 хиљада
динара. У оквиру овако планираних средстава, учешће функционалних расхода у оквиру
групе 47 – социјално осигурање и социјална заштита (све новчане накнаде, програми и
мере активне политике запошљавања и низ других мера и активности за смањење
незапослености) износи 86%, док је учешће свих осталих расхода и издатака 14%
(расходи за запослене, расходи пословања, обавезе за порезе, таксе и и накнаде штете ).
Национална служба је у току 2014.године уложила максималне напоре у спровођењу
рационализације дискреционих расхода, па је Одлуком о изменама финансијског плана
Националне службе за запошљавање – (ребаланс – „Сл.гласник РС“ бр.120/2014)
смањила средства у оквиру групе расхода 42 – Коришћење услуга и роба у износу од
221.826 хиљада динара. Предлогом финансијског плана за 2015. годину тај тренд
смањења расхода је настављен. У предложеном финансијском плану за 2015. годину
најзначајније смањење планирано је за одређене набавке у оквиру сталних трошкова
(екк. клас. 421) – 28.226 хиљада динара, код расхода за текуће поправке и одржавање
(екк. клас. 425) - 42.150 хиљада динара и материјал (екк. клас. 426) – 20.480 хиљада
динара.
Такође, група 51 - Основна средства, смањена је ребалансом за 153.626 хиљада динара,
да би предлогом финансијског плана то смањење било настављено за нових 69.178
хиљада динара (за 511 - зграде и грађевински објекти и 512 – машине и опрему).

1) Правни основ за доношење финансијског плана
Правни основ за доношење Финансијског плана дефинисан је: чланом 13. тачка 3. Закона
о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09
и 88/10), којим је прописано да Управни одбор Националне службе доноси финансијски
план, и чланом 6. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.) и 108/13), којим је прописано да
финансијски план организације обавезног социјалног осигурања доноси надлежни орган
организације. На финансијски план организације обавезног социјалног осигурања,
сагласност даје Народна скупштина.

2) Правни oснов за планирање појединачних прихода и примања и расхода и
издатака
ПРИХОДИ - ПРИМАЊА
Чланом 19. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да
приходе Националне службе чине средства: доприноса за обавезно осигурање за случај
незапослености; из буџета Републике Србије; остварена улагањем капитала; домаћих и
иностраних кредита, у складу са законом; поклона, донација и легата и друга средства
остварена у складу са законом.
Социјални доприноси
Стопа доприноса за осигурање за случај незапослености утврђена је чланом 44. Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 84/04, 61/05,
62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 68/14) у висини од 1,5 %, док је основица
доприноса уређена чл. 13. – 35. истог закона.
Трансфери из буџета
У оквиру ове ставке евидентирају се приходи по основу трансфера из буџета Републике
Србије. Приходи из буџета планирани су за измиривање обавеза према незапосленима у
складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености (право на
новчану накнаду за време незапослености) и обавезе према лицима са територије АП
Косово и Метохија (привремена накнада), у складу са Закључком Владе од 17. јула 2003.
године, којим је дефинисано ово право и другим закључцима којима су вршене измене или
усаглашавање висине ових примања.
Поред директних прихода из буџета, Национална служба остварује приходе по основу
трансфера од других нивоа власти. Влада, на предлог Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, утврђује Национални акциони план
запошљавања као основни инструмент активне политике запошљавања. Средства за
реализацију мера активне политике запошљавања, које спроводи Национална служба,
обезбеђује надлежно министарство, из буџета. Такође, преко Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, обезбеђују се и средства за исплату
посебних новчаних накнада запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања
првог услова за остваривање права на пензију у складу са прописима о пензијском и
инвалидском осигурању.
Поред наведеног, у оквиру ове позиције планирана су и средства за реализацију мера
активне политике запошљавања из средстава локалне самоуправе – општина, у складу са
чл. 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, према коме
јединица локалне самоуправе (у оквиру локалног акционог плана запошљавања)
обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређеног програма
или мере активне политике запошљавања.

Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом
У складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09 и 32/13) Влада је донела одлуку о
оснивању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/10). Део
средстава Буџетског фонда трансферише се Националној служби за реализацију
професионалне рехабилитације, мера активне политике запошљавања за особе са
инвалидитетом, субвенције зарада особа са инвалидитетом без радног искуства које
послодавац запосли на неодређено време и друго.
Донације од међународних организација
Донације од међународних организација чине приходи које Национална служба
остварује по основу учешћа у реализацији међународних пројеката.
Други приходи
Друге приходе чине приходи од закупа простора којим располаже Национална служба,
приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи који обухватају
повраћај новчане накнаде, принудну наплату, приходе од наплате штете по основу
осигурања, и друго.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
У оквиру меморандумских ставки за рефундацију расхода евидентирају се приходи по
основу рефундација Републичког фонда за здравствено осигурање за боловање преко 30
дана и рефундацију накнаде зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
На овој позицији евидентирају се трансфери од организација обавезног социјалног
осигурања у корист Националне службе, као и допринос за случај незапослености који
плаћа Национална служба по члану 45, 45a и 45б Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање.
Примања од продаје финансијске имовине односе се на примања остварена од
продаје основних средстава.
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине односе се на примања од
отплате стамбених кредита, отплате за продате друштвене станове, као и на примања од
продаје домаћих акција и осталог капитала.

РАСХОДИ - ИЗДАЦИ
Планирани расходи и издаци у оквиру финансијског плана за 2015. годину исказани су по
наменама, изворима финансирања и у складу са прописаним Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр.
103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 (испр.), 106/13, 120/13, 20/14,
64/14, 81/14 и 117/14).
Организацијски и методолошки планирање расхода и издатака усклађено је са
Правилником о начину утврђивања садржаја финансијског плана организација обавезног
социјалног осигурања („Службени гласник РС”, број 81/04).
Расходи и издаци у финансијском плану Националне службе за 2015. годину утврђени су у
складу са смерницама Министарства финансија Број:401-00-03538/2014-03 од 25.11.2014.
године и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за планирање
расхода за реализацију мера активне политике запошљавања, посебних новчаних
накнада запосленима којима недостаје 5 година до испуњавања првог услова за
остваривање права на пензију и за реализацију професионалне рехабилитације, мера
активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом, субвенције за запошљавање
особа са инвалидитетом и др. из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. Специфични текући расходи у
оквиру категорије 471- права из социјалног осигурања, који представљају функционалне
расходе Националне службе, утврђени су у складу са Законом о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09 и 88/10),
Закључцима Владе од 17. јула 2003., 11. јануара 2007., 15. марта 2007., 26. априла 2007.,
27. децембра 2007. и 26.08.2010. године.
Издаци у оквиру позиције 621- набавка домаће финансијске имовине, планирани су у
складу са Закључком Владе РС 05 Број: 023-6895/2013 од 09.августа 2013. године и
подзаконским актима Националне службе, док су расходи и издаци из средстава донација
утврђени у складу са очекиваним износом средстава из донација.
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Ови расходи односе се на плате и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање,
здравствено осигурање запослених и осигурање за случај незапослености, социјална
давања запосленима, накнаде и награде.
Обрачун и исплата плата запослених у Националној служби спроводи се у складу са
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Службении гласник РС”, број 44/01, 15/02, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02, 61/03,
121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06,
106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08,
108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11 и 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 и 58/14),
закључцима Владе о висини основица, Законом о утврђивању максималне зараде у
јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/14).
Планирани износ средстава за ову врсту расхода утврђен је на бази броја запослених у
Националној служби, у складу са смерницама Министарства финансија Број: 401-0003538/2014-03 од 25.11.2014. године.

Коришћење роба и услуга
Ови расходи односе се на трошкове неопходне за редован рад Националне службе у
Дирекцији, две Покрајинске службе и 34 филијале, а обухватају сталне трошкове,
трошкове путовања, уговорне обавезе, специјализоване услуге, текуће поправке и
одржавања и материјал. Планирање ових средстава извршено је у складу са препорукама
за рационализацију, а њихова реализација се врши у складу са одредбама Закона о
буџетском систему, Закона о јавним набавкама и другим законским прописима.
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Ови расходи се односе на исплату камата за кашњења у исплатама и негативне курсне
разлике
Остале донације, дотације и трансфери
Ови расходи се односе на обавезу исплата које Национална служба има у финансирању
запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
Права из социјалног осигурања (Организације обавезног социјалног осигурања)
Планирана средства у оквиру ове позиције обухватају исплате за:
1. Накнаду за случај незапослености
2. Привремену накнаду запослених са територије АП КиМ
3. Олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање
4. Новчану накнаду у једнократном износу ради самозапошљавања и подстицаја
за кориснике новчане накнаде
5. Здравствене прегледе незапослених и процене радне способности
6. Остале исплате Националне службе
7. Програме и мере активне политике запошљавања
8. Програме и мере за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом из буџетског фонда
9. Програме и мере активне политике запошљавања из средстава локалних
самоуправа – општина
10. Програме и мере по пројектима из донација
1. Накнада за случај незапослености
Накнада за случај незапослености исплаћује се у складу са Законом о
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. Гласник РС”, број 36/09 и 88/10)
који дефинише право и начин остваривања права на новчану накнаду (чл. 66 - 68).
Најнижи и највиши износ новчане накнаде регулисани су чланом 70. Закона, тако да
новчана накнада не може бити виша од 160% нити нижа од 80% минималне зараде
утврђене у складу са прописима о раду, за месец у којем се врши исплата новчане
накнаде

Новчана накнада се исплаћује за месец који претходи месецу у којем се врши исплата, а
износ новчане накнаде обухвата и доприносе за пензијско - инвалидско и здравствено
осигурање за време трајања права на новчану накнаду (чл. 78 и 79).
2. Привремена накнада запослених са територије АП КиМ
У складу са Закључком Владе РС, Број. 02-4586/2003-001 од 17. јула 2003. године и
Закључком Владе РС 05 Број:120-6051/2010 од 26.08.2010. године Национална служба
врши обрачун и исплату привремене накнаде запослених са територије АП Косово и
Метохија.
Планирање потребних средстава за привремену накнаду запосленима са територије АП
Косово и Метохија извршено је за око 18.000 лица, при чему око 10.000 корисника живе на
територији АП Косово и Метохија и основица за обрачун накнаде по лицу, у бруто износу,
увећана је за 30% по Закључку Владе.
Закључком Владе бр.120-335/2007-012 од 27.12.2007. године извршено је усклађивање
износа ове накнаде.
3. Олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање
На овој позицији планирана су средства за исплату процењених обавеза за олакшице
послодавцима по чл. 45 и 45а који су то право стекли до 01.07.2014. године, и за олакшице
по чл. 45б, у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање
(„Службени гласник РС“, број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и
68/14).
4. Новчана накнада у једнократном износу ради самозапошљавања и
подстицаји за кориснике новчане накнаде
Новчана накнада у једнократном износу ради самозапошљавања, исплаћује се
незапосленом лицу на његов захтев, а у складу са чланом 74. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености. Незапослено лице, које је корисник новчане накнаде
за случај незапослености најмање три месеца од момента признавања права, а заснује
радни однос на неодређено време, има право на једнократни подстицај за запошљавање
у висини од 30% од укупног износа новчане накнаде, без доприноса за обавезно социјално
осигурање, која би му била исплаћена за преостало време до истека права на новчану
накнаду, у складу са чл. 55. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености.
5. Здравствени прегледи незапослених и процене радне способности
Средства су планирана за покривање расхода за здравствене прегледе незапослених и
трошкове издавања уверења о здравственој способности за рад, у складу са законом који
регулише права из социјалног осигурања. У складу са Законом о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, који је ступио на снагу 23. маја
2009. године и Правилником о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену
радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са

инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/10), финансијским планом Националне
службе планирају се средства за процену радне способности и могућности запослења или
одржања запослења, која садрже предлог планираног износа средстава потребних за
давање налаза, мишљења и оцене за кориснике, које на основу уговора са организацијом
надлежном за послове пензијско инвалидског осигурања сноси Национална служба.
6. Остале исплате Националне службе за запошљавање
На овој позицији исказана су права незапослених на накнаду трошкова у поступку
запошљавања посредством Националне службе, као и средства за психолошке мерне
инструменте који су неопходни у оквиру послова планирања каријере и сл.
7. Програми и мере активне политике запошљавања
У оквиру Националног акционог плана запошљавања за 2015.годину, који на основу
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености утврђује Влада на предлог
надлежног министарства, Национална служба спроводи програме и мере активне
политике запошљавања и планира средства за њихову реализацију.
Програми и мере активне политике запошљавања, које ће у 2015. години реализовати
Национална служба, реализују се у складу са Законом и применом правила о државној
помоћи, и то: Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09),
Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС” број 13/10,
100/11, 91/12 и 37/13) и др.
Селекција лица са евиденције Националне службе за укључивање у мере активне
политике запошљавања врши се у складу са Упутством о условима за укључивање
незапосленог у мере активне политике запошљавања („Службени гласник РС”, број
97/09).Програми и мере активне политике запошљавања, које ће се реализовати у 2015.
години, у циљу повећања запослености и смањења незапослености, су: мере
посредовања у запошљавању лица која траже запослење; професионална оријентација и
саветовање о планирању каријере; субвенције за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих; подршка самозапошљавању; додатно образовање и обука;
јавни радови и други програми и мере у складу са Националним акционим планом
запошљавања .

8. Програми и мере за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом из Буџетског фонда
Средства за ове намене обезбеђују се преко Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени
гласник РС“, број 36/09 и 32/13).

9. Програми и мере активне политике запошљавања из средстава
локалних самоуправа – општина
На овој позицији планирана су средства за исплату програма или мера активне политике
запошљавања из средстава локалне самоуправе у складу са чл. 60 Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/09 и
88/10).
10. Програми и мере по пројектима из донација
На овој позицији планирају се програми и мере из средстава донација међународних
пројеката у којима учествује Национална служба.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
На овој позицији планирана су средства за Посебну новчану накнаду запосленима којима
недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију
Средства за ове намене обезбеђена су из буџета РС кроз трансфер Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, а на основу Одлуке о утврђивању Програма
за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктуирања и припреме
за приватизацију – („Службени гласник РС”, број 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 – испр. 15/09,
21/10, 46/10, 9/11, 6/12 и 63/13).
Остали расходи
У оквиру осталих расхода планирана су средства којима се обезбеђује финансирање
разних видова пореза, обавезних такси, казни, пенала и накнаде штете.
Основна средства
На овим позицијама планирана су неопходна средства за зграде и објекте, набавке
опреме и нематеријалне имовине, из редовних прихода и прихода из донација.
Набавка домаће финансијске имовине
Средства за ове намене планирана су у складу са препорукама дефинисаним Закључком
Владе Републике Србије 05 Број 023-6895/2013 од 09.августа 2013.године, којим је усвојен
Програм финансијске консолидације привредних друштава Одбрамбене индустрије
Србије са већинским државним / друштвеним капиталом, којим се препоручује Управном
одбору Националне службе за запошљавање да донесе одлуку о конверзији потраживања
по основу наплаћених доприноса за осигурање за случај незапослености у основни
капитал.

3) Основни плански и обрачунски елементи коришћени у изради предлога
финансијског плана
При изради предлога плана коришћени су следећи елементи у складу са смерницама
Министарства финансија за припрему финансијског плана за 2015. годину, са пројекцијама
за 2016. и 2017. годину:

1.
2.
3,
4.
5.

Стопа реалног раста БДП
Пројектована инфлација
БДП (у млрд.дин.))
Стопа незапослености 15+
Стопа доприноса за осигурање за случај
незапослености

2015.
-0,5
2,7
3.970,5
21,3

2016.
1,5
4,0
4.195,3
20,9

2017.
2,0
4,0
4.454,6
19,8

1,5%

4) Основни подаци о Националној служби за запошљавање
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”,
број 71/03) основана је Национална служба за запошљавање. Национална служба, као
правни следбеник Републичког завода за тржиште рада, уписана је 16. марта 2004. у
судски регистар надлежног суда, а новим Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени Гласник РС”, број 36/09 и 88/10) потврђен је континуитет
постојања Националне службе као носиоца послова запошљавања. Као институција која
се бави пословима запошљавања постоји преко 90 година.
Организација Националне службе, у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова у Националној служби, је по територијалном и функционалном
принципу. Послове из делокруга рада Службе обавља 1804 запослених на неодређено
време (преко 70% са високом и вишом стручном спремом), у 180 објеката широм
Републике Србије и то у Дирекцији, Покрајинској служби за запошљавање АП Војводина,
Покрајинској служби за запошљавање АП Косово и Метохија и 34 филијале, које се састоје
од служби, одсека и испостава.
Национална служба нема класичне индиректне кориснике. Финансијско пословање одвија
се преко подрачуна, који су отворени за 2 покрајинске службе и 34 филијале, а у складу
са Правилником о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог
рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, број 50/11).

5) Образложење по врстама примања и издатака
Финансијски план Националне службе за 2015. годину сачињен је према економској
класификацији конта до нивоа синтетичког, предвиђених Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Финансијски план Националне службе за 2015. годину састоји се од општег, посебног
дела и образложења и пројекције финансијског плана за 2016. и 2017. годину.

I. ПРИХОДИ - ПРИМАЊА
У оквиру Општег дела финансијског плана Националне службе за 2015. годину, планирани
приходи и примања (класе 7,8 и 9) износе укупно 35.971.436 хиљада динара. Укупна
средства за финансирање расхода и издатака Националне службе за запошљавање у
2015. години увећана су за износ нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година од 1.300.000 хиљада динара, тако да износе 37.271.436 хиљада динара.
700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Текуће приходе Националне службе у износу од 35.964.436 хиљада динара чине: приходи
од социјалних доприноса у износу од 18.500.000 хиљада динара; донације од
међународних организација 481.216 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти у
износу од 16.600.000 хиљада динара, други приходи у износу од 230.000 хиљада динара,
меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 13.220 хиљада динара и
трансфери између организација обавезног социјалног осигурања 140.000 хиљада динара.
720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
Приход од доприноса за осигурање од незапослености планиран је у износу од 18.500.000
хиљада динара.
Структура планираних прихода од доприноса за социјално осигурање је следећа:
 721100 - доприноси за социјално осигурање на терет запослених у износу од
8.685.364 хиљада динара;
 721200 - доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца у износу од
9.004.297 хиљада динара;
 721300 - доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну
делатност и незапослених у износу од 809.375 хиљада динара, и
 721400 - доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати у износу од
964 хиљада динара.
732* ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На овој позицији планирано је 481.216 хиљада динара за реализацију пројеката који се из
средстава донација реализују преко Националне службе.
У 2015. години очекују се активности у оквиру пројеката:
- Прогрес Парес - бенчмаркинг служби за запошљавање - допринос примени
гаранције за младе
- Прогрес - заједничко учење - Ка већем запошљавању кроз узајамно учење са
фокусом на младима и другим угроженим групама
- Прекогранична сарадња са Хрватском, Босном и Херцеговином и Бугарском
- "Повећање ефикасности политике запошљавања према угроженим групама "
(ИПА 2012)
- „Повећање ефикасности и укључености лица у услуге запошљавања кроз развој
система обука заснованог на анализи неусаглашености понуде и потражње (у
смислу вештина и знања) на тржишту рада, програма и услуга из области
запошљавања прилагођених особама са инвалидитетом и субвенције за
запошљавање” - ИПА 2013

-

„Подизање учинка и конкурентности и повезивање потреба привреде са
понудом тржишта радне снаге кроз јавно-приватно умрежавање“ (MATCHDO)
Подршка социјалној инклузији најрањивијих група, укљ. Роме
Промоција запошљавања младих
Побољшање услова живота интерно расељених лица
"Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији".

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
На овој позицији укупно су планирана средства у износу од 16.600.000 хиљада динара.
У оквиру тога трансфери из буџета Републике Србије су планирани у укупном износу од
16.200.000 хиљада динара и то:
- 7331211** Трансфер из Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања планиран је у износу од 6.800.000 хиљада динара, од чега
се износ од 2.800.000 хиљада динара односи на средства намењена за
финансирање програма и мера активне политике запошљавања, док је износ од
4.000.000 хиљада динара намењен за исплату посебних новчаних накнада
запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за
остваривање права на пензију. Распоред и коришћење ових средстава вршиће
се по посебним актима Владе.
- 7331212***Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом у износу од 500.000 хиљада динара
користиће се за финансирање професионалне рехабилитације, процене радне
способности, мера активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом,
субвенције за запошљавање особа са инвалидитетом и др. у складу са
Законом.
- 733165 Трансфер из Министарства финансија планиран је у износу од
8.900.000 хиљада динара, колико је неопходно да би се измириле обавезе
према незапосленим лицима прописане Законом о запошљавању и осигурању
за случај незапослености (право на новчану накнаду за време незапослености)
и обавезе према лицима са територије АП Косово и Метохија (привремена
накнада), утврђене закључцима Владе .
733165****Текући трансфер од других нивоа власти –(општине) у износу од 400.000
хиљада динара, намењен је за исплату програма и мера активне политике запошљавања
за које средства обезбеђују локалне самоуправе - општине.
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ, планирани су у износу од 230.000 хиљада динара, а у оквиру
истих:
 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ – 28.000 хиљада динара;
 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА у укупном износу од 3.000
хиљада динара (приходи од закупа од стране тржишних организација у корист
организација обавезног социјалног осигурања, приходи организација обавезног
социјалног осигурања од споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице);
 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ који обухватају приходе од
повраћаја новчаних накнада, приходе од принудне наплате, приходе од наплате
штете по основу осигурања и слично, у износу од 199.000 хиљада динара.
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА, планиране су у
износу од 13.220 хиљада динара и обухватају приходе остварене по основу рефундација

боловања преко 30 дана и рефундацију накнаде зарада за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и слично.
Планирани износ обухвата део рефундације који се односи на текућу годину и део за
рефундацију расхода из претходне године.
780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ планирани
су у износу од 140.000 хиљада динара, обухватају трансфере од организација обавезног
социјалног осигурања у корист Националне службе и допринос за случај незапослености,
који плаћа Национална служба по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање.
I.2. ПРИМАЊА
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ износе 6.000 хиљада
динара и односе се на примања која се очекују по основу продаје основних средстава.
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ износе
1.000 хиљада динара и односе се на очекивана примања од отплате стамбених кредита и
примања од продаје домаћих акција и осталог капитала.
I.3. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У складу са инструкцијама Министарства финансија, Национална служба користиће и
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА у износу од
1.300.000 хиљада динара који се односи на процењена неутрошена средства на
подрачунима на дан 31.12.2014. године. Увођењем ове позиције остварена је уштеда у
трансферима из Министарства финансија уз обезбеђивање редовних исплата новчаних
накнада.
II - РАСХОДИ - ИЗДАЦИ
Укупно планирани расходи и издаци износе 37.271.436 хиљада динара.
Расходи и издаци чије је остварење планирано за 2015. годину, исказани су у складу са
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем на прописаним контима економске класификације. Организацијски и методолошки
планирање расхода и издатака усклађено је са Правилником о начину утврђивања
садржаја финансијског плана организација обавезног социјалног осигурања („Службени
гласник РС”, број 81/04), као и према наменама у складу са изворима финансирања.
Расходи и издаци у Финансијском плану Националне службе за 2015. годину планирани су
у складу са смерницама Министарства финансија Број:401-00-03538/2014-03 од
25.11.2014. године. Годину и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, и на основу процене неопходних средстава за исплату корисника права из
социјалног осигурања у 2015. години који проистичу из Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености и подзаконских аката Националне службе и
закључака Владе од 17. јула 2003. године, 11. јануара 2007., 15. марта 2007., 26. априла
2007., 27. децембра 2007. и 26. августа 2010. године, Законом о утврђивању максималне
зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Законом о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава.

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Текући расходи планирани су у износу од 36.126.240 хиљада динара. Од тога се
35.786.080 хиљада динара односе на расходе из редовних прихода за рад Националне
службе за запошљавање, док се 340.160 хиљада динара односе на расходе који се
финансирају из средстава донација. Планираним текућим расходима обезбеђују се
средства за финансирање расхода за запослене у износу од 2.122.977 хиљада динара,
коришћење роба и услуга - укупно 1.470.667 хиљада динара, отплата камата и пратећи
трошкови задуживања 1.000 хиљада динара, донације, дотације и трансфери 8.000
хиљада динара, социјално осигурање и социјална заштита - укупно 31.934.096 хиљада
динара, као и за остале расходе 589.500 хиљада динара.
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Средства планирана у износу од 2.122.977 хиљада динара су средства која обухватају
расходе за запослене, а учествују у укупно планираним текућим расходима Националне
службе са 5,9%. Ови расходи планирани су као: плате, додаци и накнаде запослених,
социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања
запосленима, накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остали посебни
расходи.
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - Обрачун и исплата плата
запослених врши се применом коефицијената утврђених Уредбом о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, закључцима Владе о висини
основица, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава.
Планирани износ средстава за ову врсту расхода утврђен је на бази броја запослених у
Националној служби за запошљавање, коефицијената утврђених Уредбом, основице за
обрачун и исплату плата утврђене Закључком Владе, а све у складу са смерницама
Министарства финансија Број:401-00-03538/2014-03 од 25.11.2014. године.
За плате, додатке и накнаде запослених, за наредну годину, плaнирана су средства у
износу од 1.603.098 хиљада динара.
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА, које чине доприноси за
ПИО, доприноси за здравствено осигурање и доприноси за осигурање за случај
незапослености, планирани су у износу од 286.902 хиљада динара.
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ, планиране су у износу од 27.000 хиљада динара и њима се
обезбеђују средства за превоз запослених у натуралном облику (маркице за превоз), и
друге исплате у складу са прописима.
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА, планирана су у износу од 137.977
хиљада динара. Овим средствима се подмирују исплате накнада за време одсуствовања с
посла (боловање преко 30 дана, инвалиди II степена, отпремнине приликом одласка у
пензију, отпремнине за запослене у случају отпуштања са посла, помоћ у медицинском
лечењу и друге исплате у складу са прописима).
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, планиране су у износу од 52.000 хиљада
динара и односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, који се
исплаћују у готовом.
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ, планирани су у
износу од 16.000 хиљада динара, а обрачун исплата вршиће се у складу са одредбама
Закона о буџету РС за 2015.годину.

420000 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА
За ову категорију расхода планирана су средства у укупном износу од 1.470.667 хиљада
динара. Од овог износа 1.441.451 хиљада динара се односи на расходе за рад
Националне службе из редовних прихода, док се износ од 29.216 хиљада динара
односи на расходе за које се очекује да ће у 2015. години бити финансирани из средстава
донација.
Ови расходи планирани су у пет позиција, по апропријацијама, а то су:
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ планирани су у износу од 799.000 хиљада динара. Средства
ове апропријације намењена су за покривање: трошкова платног промета и банкарске
услуге, енергетске услуге - електрична енергија, природни гас, дрво, лож уље, централно
грејање, комуналне услуге - водовод и канализација, дератизација, димничарске услуге,
одвоз смећа, услуге чишћења, услуге обезбеђења. Овим средствима је предвиђено и
измиривање обавеза за услуге комуникација као што су фиксна и мобилна телефонија,
интернет, услуге поште и доставе, као и трошкова осигурања имовине и лица, трошкова
закупа имовине и опреме као и за остале сталне трошкове.
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА, планирани су у укупном износу од 44.465 хиљада
динара. Од тога се 26.500 хиљада динара односи на расходе за рад Националне службе
из редовних прихода, које је неопходно планирати с обзиром на територијалну
разуђеност филијала и служби Националне службе, потребе службених обилазака
послодаваца и корисника средстава Националне службе, одржавања добре међународне
сарадње и обављања редовних активности. Износ од 17.965 хиљада динара односи се на
расходе за које се очекује да ће у 2015. години бити финансирани из средстава
донација.
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ планиране су у укупном износу од 256.935 хиљада динара.
Од тога се 246.141 хиљада динара односи на расходе за рад Националне службе из
редовних прихода, чиме би се подмирили расходи за административне услуге (услуге
превођења и сл.), компјутерске услуге (услуге одржавања апликативних и системских
софтвера, услуге реинжењеринга и сл.), услуге образовања и усавршавања запослених
(едукације, саветовања, стручни испити), услуге информисања (штампање публикације
„Послови“, штампање информативног материјала и брошура, оглашавање тендера и
огласа, и сл). Поред наведених, планирана су средства и за трошкове репрезентације и
стручне услуге (накнаде члановима Управног одбора и друге стручне услуге) као и остале
опште услуге. Износ од 10.794 хиљада динара односи се на расходе за које се очекује да
ће у 2015. години бити финансиран из средстава донација.
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ планиране су у износу од 2.300 хиљада динара, а
односе се на услуге очувања животне средине, геодетске услуге и остале
специјализоване услуге.
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ планирани су у износу од 241.190 хиљада
динара који ће бити потребни за одржавање око 180 грађевинских објеката којима
Национална служба располаже, као и за одржавање возила, рачунарске и остале опреме.
426000 МАТЕРИЈАЛ, планирана су средства у укупном износу од 126.777 хиљада
динара, од чега из редовних прихода за рад Националне службе 126.320 хиљада
динара за административни материјал (канцеларијски материјал, ситан инвентар),
материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература, претплата на
стручне часописе), материјал за саобраћај (гориво, мазиво, ауто гуме), материјал за
одржавање хигијене (производи за чишћење, хигијенски производи) и за материјал за
посебне намене. Износ од 457 хиљада динара односи се на средства која се финансирају
из средстава донација

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
На овој категорији расхода планирано је 1.000 хиљада динара, а односе се на исплату
камата за кашњења у исплатама и негативне курсне разлике.
465 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
На овој категорији расхода планирано је 8.000 хиљада динара, а односе се на обавезу
Националне службе у финансирању запошљавања особа са инвалидитетом у складу са
Законом о професионалној рехабилитацији особа са инвалидитетом.
471 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације обавезног социјалног
осигурања)
За права из социјалног осигурања планирана су средства у износу од 27.934.096 хиљада
динара што чини 77,3% од укупно планираних текућих расхода Националне службе за
2015. годину.
Средства која су планирана за остваривање права из социјалног осигурања
подразумевају исплате за:
1. Накнаду за случај незапослености – укупно планирана средства износе
20.315.547 хиљада динара, од чега за нето новчану накнаду 12.941.004 хиљада
динара, трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање износе
2.092.501 хиљада динара, трансфери Републичком фонду ПИО запослених
износе 4.806.658 хиљада динара, док трансфери Републичком фонду ПИО
самосталних делатности износе 475.384 милиона динара. Средства су
планирана за исплату 12 накнада у току 2015. године за око 71.000 корисника
новчане накнаде.
2. Привремену накнаду запослених са територије АП КиМ – средства за ове
намене су планирана у укупном износу од 3.240.000 хиљада динара. Од тога за
нето новчану накнаду планира се 2.063.880 хиљада динара, трансфери
Републичком фонду за здравствено осигурање износе 333.720 хиљада динара,
док трансфери Републичком фонду ПИО запослених износе 842.400 хиљада
динара. Кашњење у исплатама за ове намене је 6 месеци, а средства су
планирана за 12 исплата.
3. Олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање – укупно планирана средства износе 295.000 хиљада
динара. Од тога трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање
износе 101.352 хиљада динара, трансфери Републичком фонду за ПИО
запослених 181.287 хиљада динара, и трансфери Националној служби 12.361
хиљада динара.
4. Новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања и
подстицаја за кориснике новчане накнаде износе 26.500 хиљада динара
5. Здравствене прегледе незапослених и процене радне способности у
износу од 35.105 хиљада динара
6. Остале исплате Националне службе у износу од 11.000 хиљада динара
7. Програме и мере активне политике запошљавања – укупно планирана
средства износе 2.800.000 хиљада динара. Средства за ове намене обезбеђују
се из Буџета Републике кроз трансфер из Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.

8. Програме и мере за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом – укупно планирана средства износе
500.000 хиљада динара. Средства за ове намене обезбеђују се из Буџетског
фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа
са инвалидитетом.
9. Програме и мере активне политике запошљавања из средстава локалних
самоуправа – укупно планирана средства износе 400.000 хиљада динара.
10. ****Програме и мере из средстава донација –у износу од 310.944 хиљада
динара.
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
На овој позицији планирана су средства за исплату посебне новчане накнаде
запосленима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за
остваривање права на пензију –у износу од 4.000.000 хиљада динара. Средства за ове
намене обезбеђују се у Буџету Републике Србије кроз трансфер из Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи планирани су у укупном износу од 589.500 хиљада динара. Овим
средствима обезбеђује се измиривање разних видова пореза, обавезних такси, казни,
пенала, накнаде штете и сл.
482 – Порези, обавезне таксе и пенали планирани су у износу од 30.000 хиљада динара.
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 150.000
хиљада динара.
485 – Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
планирани су у износу од 409.500 хиљада динара. Највећи део наведених средстава
планиран је за исплате по пресудама за мање исплаћене новчане накнаде у ранијим
годинама.
II.2. ИЗДАЦИ
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ, планирани су у укупном износу од
345.196 хиљада динара.
Од тога се 204.140 хиљада динара односе на издатке за рад Националне службе из
редовних прихода, док се износ од 141.056 хиљада динара односи на издатке за које се
очекује да ће у 2015. години бити финансиран из средстава донација.
По структури, намена средстава је следећа:
-

511000 зграде и грађевински објекти;
512000 машине и опрема;
515000 нематеријална имовина .

- 511000 - Средствима планираним у износу од 102.000 хиљада динара за зграде и
грађевинске објекте, подмирили би се издаци планирани за побољшање услова рада, а
односе се на капитално одржавање зграда и објеката Националне службе. Овим
средствима је предвиђено и финансирање пројектне документације, процене
изводљивости, праћење пројеката, стручне оцене, сагласности, дозвола и сл.

- 512000 - Средствима у износу од 72.540 хиљада динара предвиђена је набавка
канцеларијске опреме, набавка рачунарске опреме, средстава комуникације и сл. из
редовних прихода за рад Националне службе, док се износ од 141.056 хиљада динара
односи на издатке за опрему за које се очекује да ће у 2015. години бити финансиран из
средстава донација.
- 515000 - Планирана средства за нематеријалну имовину у износу од 29.600 хиљада
динара намењена су за набавку компјутерских софтвера и лиценци, неопходних за
унапређење рада Националне службе, од којих се очекују ефекти у наредним годинама у
виду уштеда у трошковима и бољој организацији пословања.
620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
621 – НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Планирана средства у
износу од 800.000 хиљада динара су у складу са препорукама дефинисаним Закључком
Владе Републике Србије 05 Број 023-6895/2013 од 09.августа 2013.године, којим је усвојен
Програм финансијске консолидације привредних друштава Одбрамбене индустрије
Србије са већинским државним / друштвеним капиталом, којим се препоручује Управном
одбору Националне службе да донесе одлуку о конверзији потраживања по основу
неплаћених доприноса за осигурање за случај незапослености у основни капитал.

ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ
Пројекција прихода и примања и расхода и издатака Националне службе за
запошљавање урађена је у складу са параметрима Министарства финансија и
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Пројекције Финансијског плана Националне службе за запошљавање
за 2016. и 2017. годину
I ОПШТИ ДЕО
1. Приходи и примања
износ у хиљ. динара
Економска
класификација
1

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

2016. година

2

3

700000
720000
721000
721100
721200
721300

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају
самосталну делатност и незапослених лица

721400
732*
733
7331211**

Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања за реализацију мера активне политике запошљавања и
за исплату посебних накнада запосленима којима недостаје до
5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на
пензију
Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом

7331212***
733165

Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из
Министарства финансија

733165****

Текући трансфер од других нивоа власти
Националне службе за запошљавање -ОПШТИНЕ

740000
741000
742000
742160

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист
организација обавезног социјалног осигурања

742360

Приходи организација обавезног социјалног осигурања од
споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа републике
Мешовити и неодређени приходи у корист организација
обавезног социјалног осиуграња

745000
745120
745160
770000
771000

у

2017. година
4

36.893.378
19.302.813
19.302.813
9.095.592
9.364.469

37.227.077
20.080.139
20.080.139
9.464.628
9.739.048

841.750
1.003
481.216
16.710.800

875.420
1.043
481.216
16.251.232

5.650.000

5.200.000

500.000

500.000

10.160.800

10.151.232

400.000
239.200
29.120
3.120

400.000
248.768
30.285
3.245

2.600

2.704

520
206.960
520

541
215.238
541

206.440
13.749
520

214.698
14.299
541

корист

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

780000

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ
НИВОУ

781000

Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у
корист Националне службе за запошљавање

781300
781350

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у корист Националне
службе за запошљавање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист Националне
службе за запошљавање

800000
810000
811000
811100
811165
812000
812100
812165
900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

920000
921000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

921600

Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи

921660

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист организација обавезног социјалног осигурања

921900
921960

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист организација обавезног социјалног осигурања
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе 7, 8 и 9

13.229

13.758

145.600

151.424

145.600

151.424

145.600

151.424

145.600
6.240
6.240
520
520

151.424
6.490
6.490
541
541

520
5.720
5.720

541
5.949
5.949

5.720

5.949

1.040
1.040

1.082
1.082

1.040

1.082

520

541

520
520

541
541

520
36.900.658

541
37.234.648

2. Расходи и издаци
износ у хиљ. динара
Економска
класификација
1

400000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2016. година

2017. година

2

ТЕКУЋИ РАСХОДИ - УКУПНО
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

35.755.460
2.122.977
1.603.098
286.902
27.000
137.977
52.000
16.000

36.089.449
2.122.977
1.603.098
286.902
27.000
137.977
52.000
16.000

420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
440000
441000
444000
460000
465000
470000
471000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације
обавезног социјалног осигурања)

472000
480000
482000
483000
485000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - УКУПНО
ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА - УКУПНО
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

500000
510000
511000
512000
515000
600000
620000
621000

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класе 4, 5 и 6

1.527.265
830.960
44.465
266.781
2.392
250.838
131.830
1.000
500
500
8.000
8.000
31.506.718

1.586.127
864.198
44.465
277.020
2.488
260.871
137.085
1.000
500
500
8.000
8.000
31.781.845

28.656.718
2.850.000
589.500
30.000
150.000

29.381.845
2.400.000
589.500
30.000
150.000

409.500
345.197
345.197
102.001
213.596
29.600

409.500
345.198
345.198
102.002
213.596
29.600

800.001
800.001
800.001
36.900.658

800.002
800.002
800.002
37.234.649

II ПОСЕБАН ДЕО
Економска
класификација
1

400000

410000
411000
412000
413000
414000

РАСХОДИ

И ИЗДАЦИ
2

ТЕКУЋИ РАСХОДИ - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

2016. година
3

2017. година
4

35.755.460

36.089.449

35.415.300
340.160
2.122.977
1.603.098
286.902
27.000
137.977

35.749.289
340.160
2.122.977
1.603.098
286.902
27.000
137.977

415000
416000
420000

421000
422000

423000

424000
425000
426000

440000
441000
444000
460000
465000
470000
471000
1

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
из средстава донација
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
из средстава донација
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
из средстава донација
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УКУПНО
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (Организације
обавезног социјалног осигурања)
НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Накнада за случај незапослености (нето)
Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за
доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за
незапослене
Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за
доприносе за осигурање за редовну новчану накнаду за
незапослене
Трансфери Републичком фонду за ПИО самосталних
делатности за доприносе за осигурање за редовну новчану
накнаду за незапослене

2

52.000
16.000
1.527.265

52.000
16.000
1.586.127

1.498.049
29.216
830.960
44.465

1.556.911
29.216
864.198
44.465

26.500

26.500

17.965

17.965

266.781

277.020

255.987
10.794
2.392
250.838
131.830

266.226
10.794
2.488
260.871
137.085

131.373
457
1.000
500
500
8.000
8.000

136.628
457
1.000
500
500
8.000
8.000

31.506.718

31.781.845

28.656.718
21.128.169
13.458.644

29.381.845
21.973.296
13.996.990

2.176.201

2.263.249

4.998.924

5.198.881

494.399

514.175

ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП
КиМ

3.240.000

3.240.000

Привремена накнада запослених са територије АП Косова и
Метохије (нето)

2.063.880

2.063.880

Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за
допринос за привремену накнаду за КиМ

333.720

333.720

3

Трансфери Репубичком фонду за ПИО запослених за
привремену накнаду за КиМ
ОЛАКШИЦЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 45, 45а И 45б ЗАКОНА О
ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за
Члан 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање

4

Трансфери Републичком фонду за ПИО запослених за Члан
45., 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање
Трансфери НСЗ за Члан 45.,45а и 45б Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање
Новчана
накнада
у
једнократном
износу
ради
самозапошљавања и подстицаји за кориснике новчане
накнаде

5

Здравствени прегледи незапослених и процене радне
способности

6
7

Остале исплате Националне службе за запошљавање
*ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

8

**ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА

9

***ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА - ОПШТИНА
****ПРОГРАМИ И МЕРЕ ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА

10
472000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

*ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5
ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПЕНЗИЈУ
480000
482000
483000
485000

ОСТАЛИ РАСХОДИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
****из средстава донација
ОСНОВНА СРЕДСТВА - УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање

510000

511000
512000

****из средстава донација
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА- УКУПНО
из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање

842.400

842.400

205.000

85.000

70.431

29.203

125.979

52.235

8.590

3.562

26.500

26.500

35.105
11.000

35.105
11.000

2.800.000

2.800.000

500.000

500.000

400.000

400.000

310.944

310.944

2.850.000

2.400.000

2.850.000
589.500
30.000
150.000

2.400.000
589.500
30.000
150.000

409.500
345.197

409.500
345.198

204.141
141.056
345.197

204.142
141.056
345.198

204.141
141.056
102.001
213.596

204.142
141.056
102.002
213.596

72.540

72.540

из средстава донација
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

141.056

141.056

29.600

29.600

800.001

800.002

620000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГОТОВИНЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

800.001

800.002

621000

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

800.001

800.002

36.419.442

36.753.433

481.216

481.216

36.900.658

37.234.649

515000
600000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
- из редовних прихода за рад Националне службе за
запошљавање
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - из средстава донација
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

