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I  У В О Д 

 Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Министарства рада 

и социјалне политике у делу који се односе на текуће расходе и издатке за нефинансијску 

имовину, а у оквиру ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС за 2011. годину. 

 

 1. ПРАВНИ ОСНОВ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ 

 Правни основ за вршење ревизије је дат у Уставу Републике Србије
1
, Закону о 

Државној ревизорској институцији
2
, Закону о буџетском систему

3
 и важећим прописима 

Републике Србије, као и Програму ревизије Државне ревизорске институције за 2011. 

Годину број: 02-2349/2011-02 и Закључку број: 400-235/2012-01 о спровођењу ревизије 

Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС за 2011. годину. 

 Предмет ове ревизије су делови финансијских извештаја Министарства рада и 

социјалне политике који приказују финансијске информације о расходима субвенција јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама, дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања, накнаде за социјалну заштиту из буџета и издатке за зграде и 

грађевинске објекте, машине и опрему, остале некренине и опрема, нематеријална имовина 

и нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног 

инвестиционог плана. 

 Циљ ревизије је био да се изрази мишљење о деловима финансијских извештаја 

Министарства  рада и социјалне политике који приказују финансијске информације о 

расходима субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, дотације 

организацијама обавезног социјалног осигурања, накнаде за социјалну заштиту из буџета и 

издацима за зграде и грађевинске објекте, машине и опрему, остале некренине и опрема, 

нематеријална имовина и нефинансијска имовина која се финансира из средстава за 

реализацију националног инвестиционог плана. 

 

 1.1.Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја  

 

 За тачност података приказаних у овим финансијским извештајима одговоран је 

Расим Љајић, министар. 

 Одговорност за састављање ових финансијских извештаја утврђена је сходно 

одредбама члана 71. Закона о буџетском систему. 

                                                 
1
 „Службени гласник РС“, бр. 98/06 

2
 „Службени гласник РС“, бр. 10/05 и 54/07 

3
 „Службени гласник РС“, бр. број 54/2009, 73/2010 и 101/2010 
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1.2. Одговорност ревизора 

 Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије саставних делова финансијских 

извештаја, изразимо мишљење о наведеним деловима финансијских извештаја 

Министарства рада и социјалне политике. 

Вршили смо ревизију и издали извештај о финансијским извештајима Министарства 

рада и социјалне политике за 2009. годину. 

 Саставни делови финансијских извештаја који су предмет овог извештаја засновани 

су на завршном рачуну који је састављен у складу са прописима важећим у Републици 

Србији. 

1.3. Усаглашеност са стандардима / делокруг ревизије 

Државна ревизорска институција је постала члан Међународне организације врховних 

ревизијских институција  24. новембра 2008. године (International Organization of Supreme 

Audit Institution, у даљем тексту – INTOSAI) и преузела је обавезу да у свом раду користи 

Међународне стандарде врховних ревизијских институција (International Standards of 

Supreme Audit Institutions, у даљем тексту – ISSAI). До момента њихове имплементације на 

начин предвиђен Законом о Државној ревизорској институцији, за потребе обављања 

ревизије саставних делова финансијских извештаја Министарства рада и социјалне политике 

коришћени су Међународни стандарди ревизије (IFAC – Међународна федерација 

рачуновођа), који се примењују у Републици Србији у смислу члана 2. Закона о 

рачуноводству и ревизији
4
. Ова могућност је предвиђена и стандардом ISSAI 100 – Основни 

принципи државне ревизије. 

 

У овом случају коришћен је Међународни стандард ревизије 805 – Посебна 

разматрања – ревизије појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна 

или ставки финансијских извештаја. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и обелодањивањима података у финансијским извештајима. Избор поступака 

заснован je на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних 

погрешних исказа у финансијским извештајима. Приликом процене ризика, ревизор разматра 

интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских 

извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим 

околностима. Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и 

процена извршених од стране руководства, као и оцену целокупне презентације 

финансијских извештаја.  

 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да пруже 

основу за наше ревизорско мишљење. 

  

                                                 
4
 „Службени гласник РС“, број 46/06 
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II   МИШЉЕЊЕ 

  

 По нашем мишљењу саставни делови финансијских извештаја Министарства 

рада и социјалне политике у делу који се односи на расходе за субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама, дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања и  издатке за нефинансијску имовину, а у оквиру ревизије 

Нацрта Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, по свим 

материјално значајним аспектима дају истинит и објективан приказ исказаних 

прихода и примања, расхода и издатака.   

      

 По нашем мишљењу активности, трансакције и информације које су приказане 

као саставни делови финансијских извештаја Министарства рада и социјалне 

политике, а у оквиру ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета Републике 

Србије за 2011. годину су по свим материјално значајним аспектима у складу са 

прописима у Републици Србији. 
 

 

 

 

  

              ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР 

 

 

У Београду, децембар 2012. године                      Радослав Сретеновић
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2.  СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ, ДЕЛОКРУГ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ СУБЈЕКТА 

РЕВИЗИЈЕ 

  

 Субјект ревизије је Министарство рада и социјалне политике, матични број: 17693697, 

ПИБ: 105007470 са седиштем у Београд, Немањина 22-26.   

 

 Делокруг субјекта ревизије утврђен је Законом о Министарствима (Службени гласник 

РС 16/11). 

Одговорно лице Министарства рада и социјалне политике је министар. 

III НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

Увод 

Министарство финансија Републике Србије je уз допис  број: 403-1072/2012-001-003-1 

од 18.06.2012. године,  доставило је Државној ревизорској институцији Републике Србије 

Нaцрт Закона о завршном рачуну  буџета Републике Србије за 2011. годину, ради израде 

Извештаја у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему (''Службени Гласник РС'' број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11). Нацрт Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 

2011. годину, укључује Биланс стања - образац 1, Биланс прихода и расхода – образац 2, 

Извештај о капиталним издацима и примањима – образац 3, Извештај о новчаним токовима – 

образац 4, Извештај о извршењу буџета Републике, Извештај о примљеним донацијама, 

Извештај о примљеним кредитима, домаћим  и иностраним, и извршеним отплатама дугова у 

току 2011. године и Извештај о издатим гаранцијама датим у току 2011. године. 

 

Одговорност за састављање завршног рачуна буџета Републике Србије утврђена је 

сходно одредбама Закона о буџетском систему
5
.  

 

Овим законом, у члану 78. прописано је да Министарство финансија  припрема Нацрт 

Закона о завршном рачуну буџета Републике и подноси га Влади. Влада утврђује предлог 

који доставља Народној скупштини Републике Србије.  

 

Дужности и одговорности Управе за трезор, као органа управе у саставу 

Министарства финансија, прописане су у члану 93. поменутог закона, сходно којим ова 

управа обавља послове буџетског рачуноводства и извештавања.  

 

Финансијски извештаји Министарства рада и социјалне политике представљају 

саставни део завршног рачуна буџета Републике Србије за 2011. годину. У поступку 

прикупљања доказа на основу којих се изражава мишљење о овом завршном рачуну било је 

потребно извршити ревизију и наведених делова финансијских извештаја  овог 

Министарства. 

 

Избор наведених делова финансијских извештаја извршен је у складу са 

критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на 

                                                 
5
 "Сл. гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05 - др. закон, 66/05, 101/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 85/06,  и 86/2006 -

испр. 
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ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних 

исказа у финансијским извештајима.  

 

Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству
6
 је регулисано да главна књига трезора 

садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног корисника као и за 

организације  обавезног социјалног осигурања. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско 

пословање не обављају преко сопствених рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције у 

складу са чланом 12. став 3. Уредбе.  

 

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему и члана 4. став 5. Правилника о 

начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања
7
, Министарство је 

доставило Управи за трезор годишњи финансијски извештај за 2011. годину, на прописаним 

обрасцима Биланс стања- образац -1 и Извештај о извршењу буџета образац -5.  

 

3. Текући расходи 

3.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  - конто 

451000 

Законом о буџету за 2011. годину средства у износу од  22.200 хиљада динара 

намењена су за Социјално економски савет, а распоред и коришћење средстава врши се по 

посебном акту Владе.  

У 2011. години Министарство је извршило пренос средстава Социјално економском  

савету у износу од 20.746 хиљада динара. Тестирани су расходи у износу од 20.746 хиљада 

динара. 

Захтевом број: 400-235-3/2012-01 од 03.04.2012. године затражили смо од 

Министарства рада и социјалне политике да достави Акт Владе РС којим је утврђен распоред 

и коришћење средстава субвенција, сходно Закону о буџету за 2011. годину.  

Дописом број: 401-00-445/2012-17 од 10.04.2012. године Министарство је обавестило 

Државну ревизорску институцију да није у могућности да достави Акт Владе РС „имајући у 

виду да се овде не ради о класичним субвенцијама“ за шта је достављено образложење да су 

средства на овој апропријацији намењена за функционисање Социјално економског савета и 

по својој намени нису субвенције, да су и у претходним годинама средства за ове намене 

планирана на апропријацији 451 – субвенције, да се министарство обраћало Министарству 

финансија (допис број: 401-00-00342/2009-18 од 08.04.2009. године) за инструкцију како да 

се врши планирање средстава имајући у виду да се ради о индиректном буџетском 

кориснику (да ли и даље планирати на 451- субвенције или отворити посебну главу ), да је у 

Закону о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС“, број 101/2010 и 

                                                 
6
 Сл. гласник РС бр.125/03...12/06 

7
 "Сл.гласник РС" бр. 51/07 
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78/2011) Министарство финансија у разделима свих директних буџетских корисника који 

користе апропријацију 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама додало клаузулу „распоред и коришћење средстава ове апропријације 

вршиће се по посебном акту Владе“, да у законима који регулишу коришћење буџетских 

средстава у претходним годинама није било ове клаузуле у разделу Министарства рада и 

социјалне политике, да је приликом достављања Нацрта Закона и Измене закона о буџету за 

2011. годину на мишљење, ово министарство реаговало и тражило да се ова клаузула 

избрише из раздела и да је захтев Министарства рада и социјалне политике  прихваћен као 

оправдан, али је услед техничког пропуста, ова клаузула ипак остала у тексту Закона. 

 У Закону о буџету Републике Србије за 2010. и 2012. годину средства за рад 

Социјално економског савета су такође планирана на апропријацији 451, а одредба да се 

распоред и коришћење ових средстава врши по посебном акту Владе РС није утврђена.  

Законом о социјално економском савету („Службени  гласник РС“ 125/04) уређено је 

да : 

„ Социјално економски савет  је независан орган који чине: 

1) за територију Републике Србије: представници Владе Републике Србије, 

представници репрезентативних удружења послодаваца и представници репрезентативних 

синдиката основаних за територију Републике Србије; 

2) за територију аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе: представници 

надлежних извршних органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, 

представници послодаваца и представници синдиката основаних за одређену територијалну 

јединицу ( члан 2.); 

Социјално економски савет има својство правног лица (члан 4. став 2.); 

Социјално економски савет чине шест представника Владе, шест представника 

синдиката и шест представника послодаваца...(члан 5.став 2.);  

  Организационе и административно-техничке послове за Социјално економски савет 

обавља Секретаријат ...(члан 7.став 1.); 

Секретаријатом  руководи и за његов рад  одговара секретар Социјално економског 

савета (члан 7. став 2.); 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Секретаријату примењују се 

прописи о радним односима у државним органима (члан 8. став 2.); 

Средства за оснивање и рад Социјално економског савета обезбеђују се у буџету 

Републике Србије (члан 24. став 1.); 

Средства за оснивање и рад локалног савета обезбеђују се у буџету аутономне 

покрајине односно јединице локалне самоуправе (члан 24. став 2.)“ 

Законом о буџетском систему уређено је да: 

 „директни корисници буџетских средстава су органи и организације Републике 

Србије , односно органи и службе локалне власти (члан 2. став 1. тачка 7); 

индиректни корисници буџетских средстава јесу правосудни органи, буџетски 

фондови; месне заједнице; јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне 

власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом; 

установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, 

преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу 

управљања и финансирања (члан 2. став 1. тачка 8); 

Министар посебним актом утврђује списак директних и индиректних корисника 

средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава 
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организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који 

су укључени у систем консолидованог рачуна трезора (члан 8 став 1.)“ 

Министар финансија је Наредбом објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 

103/2010 утврдио списак директних и индиректних корисника средстава буџета Републике 

Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора. Социјално економски савет је обухваћен Наредбом на 

редном броју 1.24.0. 

Законом о буџетском систему у члану 50. прописано је да у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу закона, односно одлуке о буџету, директни корисници буџетских 

средстава, који су, у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских 

средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених 

апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника, по добијеној 

сагласности Управе за трезор, односно трезора локалне власти.  

Министарство је, поштујући наведене одредбе, сачинило Расподелу средстава 

индиректним буџетским корисницима  број: 401-00-00017/2011-18 од 05.01.2011. године и  

број: 401-00-00017/5/2011-18 од 25.10.2011. године  на које је Управа за трезор дала 

сагласности  број: 401-46/2011-001-008 од 13.01.2011. године и број: 401-1630/2011-001-002 

од 01.11.2011. године. У оквиру ове расподеле су средства за функционисање Социјално 

економског савета која су планирана на економској класификацији 451000 Субвенције.  

Министарство је извршило пренос средстава Социјално економском савету у укупном 

износу од 21.181 хиљада динара. Расходи субвенција исказани су у износу од 20.746 хиљада 

динара. Износ од 435 хиљада динара исказан је у СНС обрасцу као износ неутрошених 

средстава који ће бити враћен у буџет РС и за тај износ су умањени расходи субвенција 

Социјално економског савета. 

  

Утврђено је:  

Министарство рада и социјалне политике планира и извршава расходе  свом 

индиректном кориснику са економске класификације Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама  - конто 451000. Законом о буџету 

Републике Србије за 2011. годину средства за функционисање Социјално економског 

савета планирана су на економској класификацији 451000 Субвенције.  

 

 

3.2. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - конто 464000 

Законом о буџету за 2011. годину одобрена  су средства дотација организацијама 

обавезног социјалног осигурања у износу од 30.785.100 хиљада динара за Републички фонд 

за ПИО, за измиривање обавеза републике за стаж осигурања по посебним прописима и 

надокнаду разлике до минималне пензије за осигуранике запослене у износу од 14.164.000 

хиљада динара , за осигуранике пољопривредника у износу од 15.752.100 хиљада динара и за 

осигуранике самосталних делатности у износу од 869.000 хиљада динара.  
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Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе у 

износу од 30.785.100 хиљада динара. Тестирани су расходи у износу од 30.785.100  хиљада 

динара. 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе 

дотација Републичком фонду ПИО у укупном износу од 30.785.100 хиљада динара. Исплата 

је  извршена у једнаким месечним  износима утврђеном динамиком  и то:  

- текуће дотације Републичком фонду за ПИО за осигуранике запослене - конто 

464121 у укупном износу од 14.164.000 хиљада динара. Уплате су извршене на рачуне: 

840-733162843-82 – текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког 

фонда за ПИО за осигуранике запослене износ од 9.700.000 хиљада динара, 

840-733167843-20 – текући трансфери по основу доприноса за ПИО запослених за 

покриће разлике до најнижег износа пензије утврђене у члану 76. и члану 207. став 2 Закона 

о пензијско инвалидском осигурању - износ од 4.464.000 хиљада динара. 

- текуће дотације Републичком фонду за ПИО за осигуранике пољопривреднике - 

конто 464131 у укупном износу од 15.752.100 хиљада динара. Уплате су извршене на рачуне: 

840-733163843-89 – текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког 

фонда за ПИО за осигуранике пољопривреднике  износ од 6.230.000 хиљада динара, 

840-733168843-27 – допринос  за ПИО пољопривредника  за покриће разлике до 

најнижег износа пензије сагласно члану 76. и члану 207. став 2 Закона о пензијско 

инвалидском осигурању - износ од 9.522.100 хиљада динара. 

- текуће дотације Републичком фонду за ПИО за осигуранике самосталних 

делатности - конто 464141 у износу од 869.000 хиљада динара  на уплатни рачун 840-

733164843-96 текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког фонда за ПИО 

за осигуранике самосталних делатности. 

 

Утврђено је да су расходи дотација организацијама обавезног социјалног 

осигурања правилно исказани. 

 

3.3. Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000     

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22 - Министарство рада 

и социјалне политике на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, опредељена су средства у укупном износу од 77.043.710 хиљада динара (75.947.613 

хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета и 1.096.097 хиљада динара из додатних 

прихода).  

Министарство је извршило расходе накнадa за социјалну заштиту у укупном износу 

од 71.687.490 хиљада динара. Тестирани су расходи у износу од 71.687.490  хиљада динара. 

3.3.1. Болест и инвалидност - Функција 010 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22 - Министарство рада 

и социјалне политике на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, функција 010- Болест и инвалидност, опредељена су средства у укупном износу од 

15.140.935 хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета.  
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У 2011. години Министарство рада и социјалне политике је извршило расходе 

накнада за социјалну заштиту са функције 010 – Болест и инвалидност у укупном износу од 

14.501.069  хиљада динара и то: 

 
                                                                                     У хиљадама динара 

екон.клас. назив износ  учешће 

0 1 2 3 

472131 01 Бивша савезна инвалиднина - борци 10.359.970      71,44      

472131 02 Републичка инвалиднина РВИ - борци 2.630.450      18,14      

472131 03 Борачки додатак - борци 312.649      2,16      

472131 04 Исплата РВИ, иностранство - борци 88.690      0,61      

472131 05 Годишње новчано примање - борци 36.263      0,25      

472131 06 Превоз РВИ - борци 4.485      0,03      

472131 07 Медицинска испитивања - борци 1.336      0,01      

472131 08 Ортопедска помагала - борци 44.383      0,31      

472131 10 Право РВИ, моторно возило - борци 74.862      0,52      

472132 01 Накнаде цивилним инвалидима - борци 896.384      6,18      

 I    У К У П Н О  472100 14.449.472      99,64      

472611 01 Посмртне  помоћи РВИ - борци 51.597      0,36      

II     У К У П Н О 472600 51.597      0,36      

III   У К У П Н О 472000 (I + II) 14.501.069      100,00 

 

 Тестирани су расходи у износу од 14.501.069 хиљада динара. 

 Правни основ за утврђивање накнада су: 

 1. Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
8
,
9
;  

 2. Закон о основним правима носилаца "Партизанске споменице 1941"
10

; 

 3. Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
11

и
12

;  

 4. Закон о правима цивилних инвалида рата
13

. Права по овом Закону имају цивилни 

инвалиди рата, чланови породица цивилних инвалида рата и чланови породица цивилних 

жртава рата;  

 5. Закон о основним правима бораца шпанског националноослободилачког и 

револуционарног рата од 1936. до 1939. године
14

;  

 6. Закон о борачком додатку
15

; 

 7. Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и 

Равногорског покрета у области борачко- инвалидске заштите
16

; 

                                                 
8 "Службени лист СРЈ", број 24/98, 29/98, 25/00 
9 "Службени гласник РС" број 101/05, 111/09 
10 Службени лист СФРЈ" број 67/72, 40/73...20/90, 42/90 
11 "Службени гласник СРС", бр. 54/89 
12 ''Службени гласнику РС'', бр. 137/2004 
13 "Службени гласник РС", бр. 52/96 
14 „Службени лист СФРЈ" број 67/72, 40/73...20/90,42/90 
15 „Службени лист СФРЈ" број 67/72, 33/76...20/90 и 42/90 
16 "Службени гласник РС", број 51/05 

../../../../Documents%20and%20Settings/nb/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/182.HTM#zk24/98
../../../../Documents%20and%20Settings/nb/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/182.HTM#ZK29_98
../../../../Documents%20and%20Settings/nb/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/1317.HTM#zk54/89
../../../../Documents%20and%20Settings/nb/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/1317.HTM#zk137/04
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 8. Уредбу о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних 

војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године
17

 и 

други прописи из борачко инвалидске заштите.   

  

 Структуру наведене заштите чине основна права и допунска права и остварују се под 

прописаним условима. Корисници који испуњавају прописане услове могу остварити и више 

права.  

 Права из области борачко-инвалидске заштите остварују се у управном поступку.   

 Заинтересована странка подноси захтев првостепеном органу управе надлежном за 

област борачко-инвалидске заштите - општинској управи по месту пребивалишта.Уз захтев 

за признавање права прилаже одговарајуће писaне доказе. 

 Првостепени орган на основу чињеница утврђених у поступку доноси решење којим 

се признаје право. Решење подлеже обавезној ревизији. 

 Ревизију првостепених решења врши Министарство рада и социјалне политике, 

Покрајински Секретаријат за рад здравства и социјалну политику (за решења општина са 

територије АП Војводине) и Градска управа града Београда – Секретаријат за социјалну и 

дечију заштиту (за решења општина са територије града Београда). 

 Правилником о Јединственој евиденцији података о корисницима права у области 

борачко-инвалидске заштите
18

 уређен је садржај и начин вођења матичне евиденције 

корисника права у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, 

начин прикупљања, обраде, коришћења и заштите тих података и начин вођења евиденције о 

извршеним исплатама новчаних примања која се остварују по прописима из ове области. 

Према Правилнику Јединствена евиденција води се у Министарству као информатичка база 

података,  а састоји се од евиденције коју воде општински органи и евиденције коју води 

Министарство. 

 Правилником је уређено да податке из Евиденције општина надлежни општински 

орган управе доставља Министарству два пута месечно, и то од 1. до 5. и од 15. до 20. у 

месецу, ради обједињавања у Јединствену евиденцију и да обједињавање података из 

Евиденције општина и Евиденције Министарства у Јединствену евиденцију, ради исплате 

новчаних примања, врши Министарство, без права уноса нових или измене унетих података 

у Евиденцију општина. 

 Према Правилнику за тачност података унетих у Евиденцију општина одговоран је 

надлежни општински орган управе, а Министарство врши контролу унетих података у 

Евиденцију општина и, у случају утврђених неправилности, има право да према надлежном 

општинском органу управе предузме законом утврђене мере. 

 

3.3.1.1. Накнаде ратним војним инвалидима - конто 472131 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе  по 

основу исплате накнада ратним војном инвалидима у укупном износу од 13.553.088 хиљада 

динара. Тестирани су расходи у износу од 13.553.088  хиљада динара. 

                                                 
17 "Службени гласник РС", бр. 42/06   
18

 "Службени гласник РС", број 54/92008 
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3.3.1.1.1. Бивша савезна инвалиднина - конто 472131 01 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате права борачко – инвалидске заштите по бившим Савезним прописима у 

укупном износу од 10.359.970 хиљада динара, што чини 71,44 % укупних расхода накнада за 

социјалну заштиту са функције 010 – Болест и инвалидност. 

 Борцима народноослободилачког рата, учесницима ранијих ратова за ослобођење 

земље, члановима њихових породица, војним инвалидима и корисницима породичне 

инвалиднине исплаћене су накнаде у износу од 10.359.970 хиљада динара. Исплате се односе 

на права по основу личне и породичне инвалиднине, додатка за негу и помоћ од стране 

другог лица, стална месечна новчана примања и накнаде за време незапослености  по 

бившим Савезним прописима. 

 Исплата претходно наведених права врши се преко  Поштанске штедионице.   

 Општински орган надлежан за борачко-инвалидску заштиту дужан је да Поштанској 

штедионици и Министарству доставља све промене везане за кориснике датих права.  

  Министарство рада и социјалне политике једном месечно утврђује номиналне износе 

основних права на основу званичних статистичких података о висини просечне месечне 

зараде без пореза и доприноса за претходни месец. Распис се доставља Поштанској 

штедионици и општинским управама, Служби за борачко - инвалидску заштиту. На основу 

ових података Поштанска штедионица врши обрачун према броју корисника и доставља 

требовање о потребним средствима Министарству. 

  На основу достављеног требовања Министар или овлашћено лице од стране 

Министра доноси Решење о распореду средстава буџета Републике Србије и врши се пренос 

средстава. 

  Поштанска штедионица доставља Министарству рада и социјалне политике 

потписане спискове и доказе о уручењу накнада. 

  

3.3.1.1.2.  Републичка инвалиднина РВИ - конто 472131 02 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате права борачко – инвалидске заштите утврђене на основу Републичких 

прописа у укупном износу од 2.630.450 хиљада динара, што чини 18,14 % укупних расхода 

накнада за социјалну заштиту са функције 010 – Болест и инвалидност. 

Борцима НОР-а, учесницима ранијих ратова, војним инвалидима, корисницима 

породичне инвалиднине, члановима породице умрлих бораца НОР-а и учесницима ранијих 

ратова исплаћене су накнаде у износу од 2.630.450 хиљада динара.  

 Исплате се односе на права по основу месечних новчаних примања,  додатка за негу и 

помоћ од стране другог лица, породичних додатака, изузетних месечних новчаних примања, 

месечних новчаних примања за време незапослености и накнада смештаја у установе 

социјалне заштите.  

 Министарство рада и социјалне политике на основу званичних статистичких података 

утврђује номиналне износе права и у виду расписа доставља свим општинским органима 

надлежним за борачко-инвалидску заштиту.  

 Примања по основу права остварених на основу републичких прописа исплаћују 

општинске службе за борачко-инвалидску заштиту. Оне врше обрачун потребних средстава 
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по признатим правима за све кориснике са своје територије и достављају Министарству 

требовање на прописаном обрасцу. 

  Министарство требована средства уплаћује општинским службама, односно  врши се 

пренос средстава на подрачуне који су у систему консолидованог рачуна трезора отворени за 

ове намене. 

  Општинске службе врше пренос средстава са подрачуна на рачун Банке Поштанска 

штедионица и достављају јој спискове за исплату. Банке Поштанска штедионица дозначава 

средства на текуће рачуне корисника или их доставља на кућну адресу путем упутница. 

  

3.3.1.1.3.  Борачки додатак - конто 472131 03 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате борачког додатка у укупном износу од 312.649 хиљада динара, што чини  

2,16% укупних расхода накнада за социјалну заштиту са функције 010 – Болест и 

инвалидност. 

 Борац са признатим својством ратног војног инвалида има право на борачки додатак 

док је у радном односу са пуним радним временом, ако му је износ месечне зараде мањи од 

износа просечне нето зараде у Републици Србији из претходног месеца, увећане за 30%.  

 Исплату борачког додатка врши Министарство рада и социјалне политике. 

 Надлежни општински органи су обавезни да потребну документацију за исплату 

борачког додатка доставе Министарству. Документација обавезно садржи: решење о 

признавању права на борачки додатак, решење о признатом својству ратног војног инвалида, 

образац БД - 1 из Правилника о борачком додатку
19

, потврда о заради коју је корисник 

остварио у месецу за који се врши исплата борачког додатка,  податак о најнижој цени рада 

утврђеној одговарајућим колективним уговором, а уколико иста није исказана примењује се 

податак о минималној заради која се утврђује одлуком Социјално - економског савета 

Републике Србије, списак корисника који остварују право на борачки додатак са адресом 

пребивалишта, јединствени матични број грађана и број текућег рачуна корисника код 

Поштанске штедионице. 

 Сектор за борачко- инвалидску заштиту врши преглед документације и прослеђује је 

Групи за економско-финансијске послове из области борачко-инвалидске заштите, која врши 

проверу тачности обрачуна и пратеће документације везане за исплату, формира списак 

корисника и доставља Поштанској штедионици. Министар или овлашћено лице од стране 

Министра доноси Решење о распореду средстава буџета Републике Србије и средства се 

преносе на рачун Поштанске штедионице, која на основу достављеног списка корисника 

преноси средства крајњим корисницима на текуће рачуне. 

3.3.1.1.4. Исплата РВИ, иностранство - конто  472131 04 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате инвалидских примања корисника који живе у иностранству у укупном 

износу од 88.689 хиљада динара, што чини 0,61 % укупних расхода накнада за социјалну 

заштиту са функције 010 – Болест и инвалидност. 

                                                 
19

 "Службени лист СРЈ", бр. 37/98 
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 На основу Решења надлежног општинског органа,  Група за економско-финансијске 

послове из области борачко-инвалидске заштите формира списак корисника и доставља 

Народној банци Србије.  

 Министарство рада и социјалне политике, Група за економско-финансијске послове 

из области борачко-инвалидске заштите доноси Решење о одобравању средстава за исплату 

инвалидских примања корисницима који бораве у иностранству (одобрена средства су 

исказана у износима по валутама), Решење о распореду средстава буџета Републике којим  се 

одобрава пренос средстава са рачуна извршења републичког буџета на текући рачун Народне 

банке Србије (динарски износ), а потом упућује Допис Народној банци Србије којим се 

доставља на надлежност потребна документација за исплату корисника. 

 Народна банка Србије доставља обавештење да је извршила дознаку инвалидских 

примања корисницима у иностранству. 

 Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за 

извршене услуге ("Службени гласник РС" број 43/2011, 85/2011) уређено је да Народна банка 

Србије, за услуге које врши у свом пословању, наплаћује накнаду по јединственој тарифи 

утврђеној овом одлуком.  

 У делу Тарифни број 2: Девизни послови, тарифна ставка 9. уређено је да SWIFT 

трошак по једном налогу за плаћање или коресподенцију износи 500 динара. Уплата се врши 

на рачун Народне банке Србије - Сектора за девизне послове број: 880-105-50, с позивом на 

број: 6-437050 - број предмета, односно с позивом на број: 6-437002-број банке која врши 

уплату.   

 Утврђено је: 

 Министраство рада и социјалне политике врши пренос средстава по основу 

исплате инвалидских примања корисника који живе у иностранству, на рачун Народне 

банке Србије број 880-105-50, позив на број 6-437050-000000000. Одобрени пренос 

средстава представља укупно исказани износ из Спецификације корисника за исплату 

инвалидских примања, увећан за износ SWIFT трошкова по једном налогу за плаћање 

у износу 500 динара. 

 Извршени расход SWIFT трошкова је евидентиран на економској 

класификацији Накнаде ратним војним инвалидима - конто 472131, Исплата РВИ, 

иностранство - конто 472131 04, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском 

систему и члану 9. став 1. и 3. и члану 14. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

  

 

3.3.1.1.5. Исплата годишњег новчаног примања - конто 472131 05 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате годишњег новчаног примања за опоравак носилаца „Партизанске споменице 

1941“, одликованих лица Орденом народног хероја, чланова породица народних хероја и 

чланова породица лица одликованих орденом Карађорђеве звезде са мачевима у укупном 

износу од 36.263 хиљада динара, што чини 0,25 % укупних расхода накнада за социјалну 

заштиту са функције 010 – Болест и инвалидност. 

Поступак исплате је следећи: 
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 - Општински орган надлежан за борачко-инвалидску заштиту дужан је да Поштанској 

штедионици и Министарству доставља све промене везане за кориснике датих права,  

 - Министарство рада и социјалне политике утврђује номиналне износе основних 

права на основу званичних статистичких података о висини просечне месечне зараде без 

пореза и доприноса за последњи квартал. Распис се доставља Поштанској штедионици и 

општинским управама, Служби за борачко - инвалидску заштиту. На основу ових података 

Поштанска штедионица врши обрачун према броју корисника и доставља требовање о 

потребним средствима Министарству. 

 - На основу достављеног требовања Министар или овлашћено лице од стране 

Министра доноси Решење о распореду средстава буџета Републике Србије и врши се пренос 

средстава. 

 - Поштанска штедионица доставља Министарству рада и социјалне политике 

потписане спискове и доказе о уручењу накнада. 

 

3.3.1.1.6. Исплата превоза РВИ - конто  472131 06 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате накнаде за бесплатну и повлашћену вожњу РВИ у укупном износу од 4.485 

хиљада динара, што чини 0,03 % укупних расхода накнада за социјалну заштиту са функције 

010 – Болест и инвалидност. 

Члановима 54. - 59. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица 

палих бораца уређено је право војних инвалида и корисника породичне инвалиднине на 

бесплатну вожњу у унутрашњем саобраћају железницом, бродом и аутобусом. 

 Превозничке куће достављају Министарству рада и социјалне помоћи рачуне за 

бесплатан и повлашћен превоз у месецу за који се захтева исплата накнада на основу Одлуке 

о начину исплаћивања накнада за извршење бесплатне и повлашћене вожње лица у 2011. 

години. У прилогу рачуна достављају Преглед накнада за повластице у путничком 

саобраћају, као и Захтев за накнаду за искоришћене повластице за превоз ратних војних 

инвалида у унутрашњем путничком саобраћају и то посебно за лица чији је проценат 

повластице 75% и посебно за лица чији је проценат повластице 100%. Захтев садржи име и 

презиме корисника, назив организације која је издала књижицу, односно објаву за 

повлашћену вожњу, евиденциони број књижице, односно објаве, пребивалиште, број карте, 

редовну цену, наплаћени износ у готову и износ за наплату – накнаду. 

 Министарство рада и социјалне политике Решењем о распореду средстава из буџета 

одобрава пренос средстава са рачуна извршења републичког буџета на текуће рачуне 

превозничких кућа. 

 

3.3.1.1.7. Медицинска испитивања, борци - конто 472131 07 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате накнаде за медицинска испитивања у укупном износу од 1.336 хиљада 

динара, што чини 0,01 % укупних расхода накнада за социјалну заштиту са функције 010 – 

Болест и инвалидност. 
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Члановима 45. - 49. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица 

палих бораца уређено је право на здравствену заштиту и друга права у вези са остваривањем 

здравствене заштите. 

 Установа у којој су вршена медицинска испитивања доставља Министарству рада 

спецификацију за плаћање у којој су наведени име и презиме корисника медицинског 

испитивања, као и број, датум и износ фактуре . У прилогу спецификације налазе се фактуре 

по корисницима овог права, упут лекарске комисије за преглед лица обухваћених Законом о 

основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца Министарства рада и 

социјалне заштите, налаз и мишљење установе и отпусна листа.  

 

3.3.1.1.8. Ортопедска помагала - конто 472131 08 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате за ортопедска помагала војним инвалидима и цивилним инвалидима рата у 

укупном износу од 44.383 хиљада динара, што чини 0,13 % укупних расхода накнада за 

социјалну заштиту са функције 010 – Болест и инвалидност. 

 

 По Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
20,21

 

војни инвалиди имају право на ортопедски додатак, ортопедска и друга помагала, а према 

Закону о правима цивилних инвалида рата
22

 цивилни инвалиди рата према степену телесног 

оштећења остварују право на ортопедски додатак. 
   

 Министарство рада и социјалне политике закључило је Уговор о изради, одржавању и 

испоруци ортопедских помагала број 401-00-631/2009-11 од 26.06.2009. године са 

Специјалном болницом за Рехабилитацију и ортопедску протетику Београд. 

Чланом 2. Уговора уређено је да се под војним инвалидом подразумева војни инвалид 

коме је решењем надлежног органа признато право на ортопедско помагало и коме је у 

складу са решењем издат и оверен налог за издавање помагала. Надлежни орган је служба за 

борачко – инвалидску заштиту општине по месту пребивалишта корисника, а у другом 

степену Секретаријат за социјалну заштиту – Сектор за борачко – инвалидску заштиту (за 

општине са територије града Београда), Покрајински секретаријат  за социјалну политику и 

демографију (за општине са територије АП Војводине) и Министарство рада и социјалне 

политике, Сектор за борачко – инвалидску заштиту (за остале општине).  

Чланом 3. Став 2. Уговора уређено је да се испоручилац обавезује да ће на захтев 

надлежног органа извршити преглед војног инвалида на основу кога ће дати мишљење о 

томе да ли је војни инвалид психо-физички способан за коришћење протезе за доњи 

екстремитет са уграђеним деловима наведеним у члану 10. Став 2. Правилника и 

електромоторних колица и да ће војног инвалида коме је додељена наведена протеза обучити 

за њено коришћење у року од 30 дана од дана њеног преузимања. 

Чланом 4. Уговора уређено је да се наручилац обавезује да за израду, одржавање и 

испоруку помагала испоручиоцу исплати накнаду по цени која је утврђена ценовником 

                                                 
20

 "Службени лист СРЈ", број 24/98, 29/98, 25/00 
21

 "Службени гласник РС" број 101/05, 111/09 
22
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Републичког завода за здравствено осигурање за истоветна помагала који важи у моменту 

пријема налога за издавање помагала (став 1.). 

Изузетно, наручилац ће за израду, одржавање и испоруку протеза са саставним 

деловима из члана 10.став 2. Правилника, исплатити накнаду по цени која је утврђена 

ценовником испоручиоца, који важи у моменту пријема налога за издавање помагала (став 

2.). 

За извршење послова из члана 3. Став 2. Уговора и осталих послова у вези протеза са 

саставним деловима из члана 10. Став 2. Правилника који нису наведени у ставу 2. овог 

члана, испоручиоцу припада накнада у износу 7% од цене за саставне делове протеза из 

члана 10.став 2. Правилника, које је испоручилац обрадио. 

Чланом 10. Уговора уређено је да се факурисање за издата помагала врши једном 

месечно и то до 10-тог у месецу за претходни месец (Став 2). Уз фактуру наручилац је 

обавезан да достави налог за издавање помагала са датумом издавања и потписом лица коме 

је помагало уручено, са спецификацијом делова помагала, употребљеног материјала и рада и 

датумом до када траје гарантни рок. 

Чланом 13. Уговора уређено је да ће за извршење овог уговора наручилац за помагала 

која имају делове наведене у члану 3. Став 2. Уговора уплатити авансна финансијска 

средства у износу од 30% од средстава планираних за финансирање наведених помагала. 

Чланом 10. Став 2. Правилника о ортопедским помагалима војних инвалида 

(„Службени гласник РС“ број 45/09) уређено је да се протезе са деловима који су у Листи 

помагала наведени са подшифрама:  

потколена ендоскелетна протеза: 11964- Протетско стопало са Ц опругом (карбон),   

11965- Протетско стопало (карбон),    

натколена ендоскелетна протеза: 12122- Лежиште уздужно-овално (укључујући и тест 

лежиште-пластика), 12154 - Полицентрично хидраулично колено (титанијум), 12155- 

Хидраулично ротационо колено (титанијум), 12174- Протетско стопало са Ц опругом 

(карбон), 12175- Протетско стопало (карбон),    

могу признати само војном инвалиду који је покретан ( неограничено самостално 

кретање) уколико је психофизички способан за њихово коришћење. 

 

 Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику доставља 

Министарству рада и социјалне политике фактуру за израду, одржавање и испоруку 

помагала по цени која је утврђена ценовником Републичког завода за здравствено 

осигурање.  

Испоручиоци су ортопедске куће које корисници углавном сами бирају и то по 

правилу оне најближе њиховом пребивалишту или оне ортопедске куће на које их 

Специјална болница упућује.  

 У испостављеним појединачним рачунима исказани су посебно сви употребљени  

делови протезе по количини и вредности, а посебно делови по члану 10. Став 2. Правилника 

на који се обрачунава 7% у складу са чланом 4. Став.3. уговора. 

 У прилогу рачуна Специјалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику 

налази се рачун ортопедске куће која је испоручила помагало, спецификација утрошених 

делова по количини и цени, изјаву уговореног испоручиоца о поступању по налогу, налог за 

издавање ортопедског помагала, налаз и мишљење лекарске комисије, решење о признавању 

права на ортопедско помагало и гарантни лист. 
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3.3.1.1.9. Право РВИ на моторна возила - конто 472131 10 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе за 

исплату права ратних војних инвалида на путничко моторно возило у укупном износу од 

74.862 хиљада динара, што чини 0,52 % укупних расхода накнада за социјалну заштиту са 

функције 010 – Болест и инвалидност. 

 Чланом 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и чланова њихових 

породица уређено је да војни инвалид коме је својство војног инвалида признато трајно због 

ампутације или тешких оштећења екстрмитета изједначених са ампутацијом екстремитета и 

због губитка вида на оба ока има право на путничко моторно возило домаће производње 

запремине до 1000 cm
3
 . Војни инвалид може поново остварити право на путничко моторно 

возило по истеку седам година од дана преузимања раније примљеног возила.  

 Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1181/2011 0д 24. фебруара 2011. 

године одобрава се исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног 

возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном 

запремином, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило 

на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 

бораца. 

 Чланом 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и чланова њихових 

породица, прописано је право на путничко моторно возило домаће производње, а имајући у 

виду да је престанком рада фабрике "Застава аутомобили" из Крагујеваца престала и 

производња возила описаних у поменутој законској одредби, на основу мишљења Привредне 

коморе Србије 27-1/13 од 03.12.2009. године, нема производње путничких аутомобила који 

се могу третирати као домаће возило, нити путничких аутомобила запремине мотора до 1000 

cm
3
 Влада је наведеним Закључкм предвидела уређење ове ствари. 

 Министраство рада и социјалне политике, Сектор за борачко -инвалидску заштиту се 

дописом број: службено од 22.03.2011. године обратило Групи за економско - финансијске 

послове у области борачко - инвалидске заштите, са захтевом да корисницима права на 

путничко моторно возило исплате новчани износ у висини од 6.799 ЕУР-а у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате. 

 Исплата новчаног износа врши се на основу решења Министарства рада и социјалне 

политике, у висини тржишне цене за напред наведени тип и категорију возила која ће бити 

прибављена од фабрике Фиат аутомобили Србија д.о.о. у Крагујевцу, на дан доношења 

решења о исплати. 

 Средства за исплату обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2011. 

Годину у оквиру раздела 24 - Министарства рада и социјалне политике, функција 010 – 

Болест и инвалидност, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета. 

 

Ратни војни инвалид се Управи градске општине, Одељењу за друштвене делатности, 

Одсеку за борачку и инвалидску заштиту обрати захтевом за признавање права на путничко 

моторно возило. 
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Решење којим се признаје право на путничко моторно возило које доноси Управа 

градске општине доставља се Министарству. 

Министарство доноси решење којим се одобрава исплата новчаног износа за 

корисника овог права, уз прибављену понуду од фабрике Фиат аутомобила Србија д.о.о за 

возило марке Fiat Punto classic Actual исказану у еврима, сачињава списак корисника права. 

Решењем о распореду средстава буџета Републике Србије средства се преносе на рачун 

Поштанске штедионице, која на основу достављеног списка корисника преноси средства 

крајњим корисницима на текуће рачуне 

Корисник овог права потписује Изјаву да прихвата исплату новчаног износа у висини 

тржишне цене путничког моторног возила, да се по извршеној исплати има сматрати да је 

наведено решење извршено у целости, те да по потписивању ове изјаве неће предузимати 

никакве радње у циљу остваривања права на путничко возило судским путем. 

 

Исказани расходи су правилно евидентирани. 

 

Утврђено је: 

Чланом 60. Закона уређено је да војни инвалид коме је својство војног инвалида 

признато трајно због ампутације или тешких оштећења екстрмитета изједначених са 

ампутацијом екстремитета и због губитка вида на оба ока има право на путничко 

моторно возило домаће производње запремине до 1000 cm
3
 

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1181/2011 од 24. фебруара 2011. 

године одобрава се исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког 

моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са 

најмањом радном запремином. 

Признавање права на путничко моторно возило се остварује на основу захтева 

који ратни војни инвалид упућује Управи градске општине, Одељењу за друштвене 

делатности, Одсеку за борачку и инвалидску заштиту. 

Не постоји законска обавеза, нити пак друга писана процедура којом су уређена 

права и обавезе корисника овог права у поступку прибављања возила и поступања са 

већ коришћеним возилом. 

 

 

3.3.1.2. Накнаде ратним цивилним инвалидима - конто 472132 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу права цивилних инвалида рата у укупном износу од 896.384 хиљада динара. 

Тестирани су расходи у износу од 896.384 хиљада динара. 

3.3.1.2.1. Накнаде цивилним инвалидима - конто 472132 01 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу права цивилних инвалида рата у укупном износу од 896.384 хиљада динара, што чини 

6,18% укупних расхода накнада за социјалну заштиту са функције 010 – Болест и 

инвалидност. 
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 По Закону о правима цивилних инвалида рата ("Службени гласник РС" број: 52/96) 

цивилни инвалиди рата се разврставају према степену телесног оштећења и остварују право 

на: личну инвалиднину, додатак за негу и помоћ од стране другог лица, ортопедски додатак, 

здравствену заштиту и новчане накнаде у вези са остваривањем здравствене заштите, 

бесплатну и повлашћену вожњу, месечно новчано примање и накнаду погребних трошкова. 

Чланови породица цивилних инвалида рата и чланови породица цивилних жртава рата 

остварују право на бесплатну и повлашћену вожњу и накнаду за исхрану и смештај за време 

путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа, месечно новчано примање 

и накнаду погребних трошкова.   

 О правима из овог закона, у првом степену, решава општинска, односно градска 

управа.  

 О правима из овог закона, у другом степену, решава Министарство надлежно за 

послове борачке и инвалидске заштите, а за територију Аутономне покрајине Војводине и 

територију града Београда, одговарајући орган Аутономне покрајине Војводине, односно 

града Београда.  

 Општински органи за борачко инвалидску заштиту сваког месеца достављају 

Министарству преглед потребних средстава по врстама права за текући месец. Министар или 

овлашћено лице од стране Министра доноси Решење о распореду средстава буџета 

републике Србије и Захтев за креирање преузете обавезе на основу којих се врши пренос 

средстава општинским органима за борачко инвалидску заштиту на подрачуне који су у 

систему консолидованог рачуна трезора отворени за ове намене. Општинске службе врше 

пренос средстава са подрачуна на рачун Банке Поштанска штедионица и достављају јој 

спискове за исплату. Банка Поштанска штедионица дозначава средства на текуће рачуне 

корисника или их доставља на кућну адресу путем упутница. 

 

3.3.1.3. Посмртне помоћи РВИ – конто 472611 

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе за 

исплату накнада трошкова сахране и помоћи у случају смрти војних инвалида у укупном 

износу од 51.597 хиљада динара. Тестирани су расходи у износу од 51.597 хиљада динара. 

 

3.3.1.3.1. Накнаде цивилним инвалидима - конто 472611 01 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе за 

исплату накнада трошкова сахране и помоћи у случају смрти војних инвалида у укупном 

износу од 51.597 хиљада динара., што чини 0,36 % укупних расхода накнада за социјалну 

заштиту са функције 010 – Болест и инвалидност. 

Пренос средстава се врши на основу Закона о правима бораца, војних инвалида и 

чланова њихових породица („Службени гласник РС“ број: 54/89, „Службени гласник РС“ 

број: 137/04), Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број: 

52/96) и Закона о основним правима бораца, војних инвалида и чланова породица палих 

бораца („Службени лист СРЈ“ број: 24/98, 29/98-испр. И 25/00-одлука СУС и  „Службени 

гласник РС“ број: 101/05-др.закон), а на основу достављених требовања општинских органа 

за борачко- инвалидску заштиту и Покрајинског секретаријата за социјалну политику и 
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демографију. У прилогу требовања налази се Решење општинских управа о признавању 

права на накнаду трошкова сахране и извод из матичне књиге умрлих. 

На основу достављених требовања Сектор за борачко – инвалидску заштиту сачињава 

спецификацију средстава за исплату накнада трошкова сахране и помоћи у случају смрти 

војних инвалида. 

Решењем о распореду средстава буџета Републике Србије средства се преносе на 

рачун општинских органа за борачко- инвалидску заштиту и Покрајинског секретаријата за 

социјалну политику и демографију, која на основу достављеног списка корисника преноси 

средства крајњим корисницима на текуће рачуне. 

 

3.3.2. Породица и деца - функција 040 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22 - Министарство рада 

и социјалне политике на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, функција 040- Породица и деца, опредељена су средства у укупном износу од 

40.230.700 хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета.  

 

У 2011. години Министарство рада и социјалне политике је извршило расходе 

накнада за социјалну заштиту са функције 040 – Породица и деца у укупном износу од 

37.667.744  хиљада динара и то: 

Накнаде из буџета за породиљско одсуство (конто 472211) у износу од 21.513.859 

хиљада динара и 

Накнаде из буџета за децу и породицу (конто 472311) у износу од 16.153.885 хиљада 

динара.  

Тестирани су расходи у износу од 37.667.744  хиљада динара. 
 

Права на финансијску подршку породици са децом утврђена су Законом о 

финансијској подршци породици са децом, а Министар надлежан за социјална питања 

прописује ближе услове и начин остваривања тих права.  

Права у смислу Закона о финансијској подршци породици су: 

- накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета, 

- родитељски додатак, 

- дечији додатак, 

- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског 

старања, 

- накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју и 

- регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално 

угрожених породица. 

 

Права утврђена овим Законом остварују се по прописима о општем управном 

поступку. Органи општинске, односно градске управе дужни су да доносе решења о праву на 

накнаду зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 

са рада ради посебне неге детета, а на основу поднетог захтева запосленог, послодавца, 

односно лица које самостално обавља делатност. 

Законом је прописано да Министарство рада и социјалне политике врши надзор над 

радом општинских, односно градских управа.  
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3.3.2.1.  Накнаде из буџета за породиљско одсуство - конто 472211 

У току 2011. године Министарство рада и социјалне политике је извршило расходе 

накнаде из буџета за породиљско одсуство у укупном износу од 21.513.859 хиљада динара и 

то:  

 
                                                                                           У хиљадама динара 

ек.клас. назив 

износ 

пренос 

пренос по 

Закључку Владе 

120-335/2007-14 укупно 

0 1 2 3 4(2+3) 

47221101 

накнаде за породиљско одсуство 

запослених код правних и физичких 

лица 20,880,664 279,560 21,160,224 

47221102 

накнаде за породиљско одсуство за 

лица која самостално обављају 

делатност 353,029 606 353,635 

У К У П Н О 21,233,693 280,166 21,513,859 

 

Тестирани су расходи у износу од 21.513.859  хиљада динара. 
 

Накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета остварују: запослени код правних и физичких лица 

и лица која самостално обављају делатност. Накнаду зараде остварује и отац, један од 

усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када се у складу са прописима о раду 

користи породиљско одсуство (члан 10.). 

Накнада зараде се утврђује у висини просечне основне зараде запосленог за 12 месеци 

који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, увећане по основу времена 

проведеног на раду, за сваку годину рада остварену у радном односу у складу са Законом, а 

највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији. 

Обрачун и исплату накнаде зараде врши послодавац истовремено са обрачуном и 

исплатом зарада запосленима. 

Послодавац је дужан да општинској односно градској управи достави доказе о висини 

основне зараде запосленог за 12 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства. 

Општинска, односно градска управа врши пренос средстава послодавцу из средстава 

обезбеђених у буџету Републике. 

Општинска, односно градска служба је у обавези да сваког месеца на обрасцима 

предвиђеним Законом о финансијској подршци са децом, подноси захтеве Министарству за 

потребним средствима које је обрачунала на основу поднете документације послодавца код 

којих су породиље запослене. На основу тих података Министарство преноси средства на 

подрачуне Општинских односно градских служби, које их по добијању даље распоређују на 

рачуне послодавца. 
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Органи општинске, односно градске управе дужни су да доносе решења о праву на 

накнаду зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 

са рада ради посебне неге детета, а на основу поднетог захтева запосленог, послодавца, 

односно лица које самостално обавља делатност. 

Општинска, односно градска служба је у обавези да сваког месеца на обрасцима 

предвиђеним Законом о финансијској подршци са децом, подноси захтеве Министарству за 

потребним средствима које је обрачунала на основу поднете документације послодавца код 

којих су породиље запослене. На основу тих података Министарство преноси средства на 

подрачуне општинских односно градских служби, које их по добијању даље распоређују на 

рачуне послодавца. 

У поступку извршења обавеза по основу накнада за време породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, општинске, 

односно градске службе дечије заштите: 

-  доносе решења, 

- врше преносе средстава послодавцу по достављању доказа да је исплатио накнаду 

зараде запосленом, односно када послодавац достави обрачун накнада зарада на обрасцу    

НЗ – 1 Списак обрачунатих накнада зарада и исплата накнада и од Пореске управе оверен 

образац ПП и ОД – 1, 

- обрачунавају потребна средства за исплату накнаде зарада и обрачун потребних 

средстава за исплату права достављају Министарству рада и социјалне заштите најкасније до 

10 – ог у месецу за претходни месец на обрасцу НЗ – 2 Обрачун укупно потребних средстава 

за исплату права утврђених законом, 

- воде евиденцију за сваког корисника права на накнаду зараде на обрасцу НЗ -3 

Евиденциони лист о исплаћеним накнадама зараде на основу података о пренетим 

средствима послодавцима и лицима која самостално обављају делатност, 

- на основу евиденционих листова исказују утрошена средства за накнаде зарада на 

обрасцу НЗ – 4 Извештај о утрошеним средствима за исплату права предвиђених Законом. 

Извештај садржи исплаћена средства у периоду од првог до последњег дана у месецу за који 

се извештај доставља, 

- имају обавезу да два пута годишње доставе Министарству статистичке податке о 

броју корисника права и извештаје о утрошеним средствима (за период I – VI  и период VII – 

XII). 

 Рад служби дечије заштите при општинским, односно градским управама није 

тестиран. 

У поступку извршења обавеза по основу накнада за време породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одуства са рада ради посебне неге детета, Министарство 

рада и социјалне политике врши обраду захтева, односно обрачуна потребних средстава за 

накнаду зарада за текући месец примљених од општинских односно градских служби и  

формира Збирни налог захтева за креирање преузете обавезе. Министар, односно лице које је 

он овластио доноси Решење о распореду средстава буџета Републике Србије и врши пренос 

средстава на одговарајуће подрачуне општинских, односно градских управа. 
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Закључком Владе Републике Србије 05 број: 120-335/2007-14 од 25.12.2008. године 

прихвата се Информација о обрачуну и исплати плата, зарада и накнада запосленима у 

органима, организацијама, јавним службама и јавним предузећима са територије Аутономне 

покрајине Косово и Метохија  и обавезују се сва министарства, организације и организације 

обавезног социјалног осигурања да обрачун и исплату плата и зарада врше у висини 

одређеној у Информацији.  

Исплата накнада плата, односно зарада које примају запослени у државним органима, 

органима локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима чији је оснивач 

Република, односно локална самоуправа са територије АП Косово и Метохија, вршила се на 

основу следећих закључака Владе: 

- Закључак 05 број: 02-4586/2003-001 од 17.07.2003. године, којим се утврђује износ 

плате или зараде, односно накнаде коју примају запослени у државним органима, органима 

локалне самоуправе, јавним предузећима чији је оснивач Република, односно локална 

самоуправа са територије АП Косово и Метохија, 

- Закључак 05 број: 120-1039/2005-002 од 24. Фебруара 2005. године, којим се 

коригује увећање плате, односно зараде изабраних и постављених лица, 

- Закључак 05 број: 120-335/2007 од 11.01.2007. године, којим се коригује висина 

накнаде плате, односно зараде за запослене који живе на територији АП Косово и Метохија, 

а не раде и висина привремене накнаде која се исплаћује преко Националне службе за 

запошљавање корисницима који живе на територији АП Косово и Метохија, са 7 хиљада 

динара на 11 хиљада динара нето, 

- Закључак 05 број: 120-335/2007-12 од 27.12.2007. године, којим се коригује висина 

накнаде плате, односно зараде за запослене који живе ван територије АП Косово и Метохија, 

а не раде и висина привремене накаде која се исплаћује преко Националне службе за 

запошљавање корисницима који живе ван територије АП Косово и Метохија, са 7 хиљада 

динара на 9 хиљада динара. 

Према наведеним закључцима Владе, запослени који живе и раде на територији АП 

Косово и Метохија примају увећану зараду за 100 %, они који живе ван територије АП 

Косово и Метохија, а раде на територији АП Косово и Метохија примају увећану зараду за 

25%, изабрана и постављена лица која живе и раде на територији АП Косово и Метохија 

примају увећану зараду за 20%, док изабрана и постављена лица која живе ван територије 

АП Косово и Метохија,а раде на територији АП Косово и Метохија примају увећану зараду 

за 5%. Запослени који живе на територији АП Косово и Метохија, а не раде примају накнаду 

плате, односно зараде у висини минималне зараде увећане за 30%, док запослени који живе 

ван територије АП Косово и Метохија и не раде примају накнаду плате, односно зараде у 

висини минималне зараде. 

Закључком Владе 05 број: 120-355/2007-7 од 15.03.2007. године задужени су 

Координациони центар Србије за Косово и Метохију (правни следбеник је Министарство за 

Косово и Метохију) да, у сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне 

политике (правни следбеник је Министарство економије и регионалног развоја) и са 

Министарством финансија у року од 60 дана од дана успостављања и ажурирања података 

корисника права са подручја АП Косово и Метохија, припреми за Владу Информацију о 

остваривањеу права запослених и других лица са подручја АП Косово и Метохија, којом би 

се обухватила сва давања, односно сва права која се са републичког нивоа обезбеђују 
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становништву АП Косово и Метохија. Циљ доношења информације је да се смање велике 

разлике у примањима. 

Како до израде буџета за 2009. годину није дошло до реализације наведеног закључка 

Владе, средства за накнаде плата, односно зарада за запослене са територије Аутономне 

покрајине Косово и Метохија у 2009. години билансирана су у предлогу буџета Републике и 

у финансијским плановима организација обавезног социјалног осигурања на следећ начин: 

- Код плата које су исплаћиване са увећањем од 100% смањен је проценат увећања на 

50%, 

- Код плата са увећањем од 25% смањен је проценат увећања на 12,5% и 

- Код плата са увећањем од 20% смањен је проценат увећања на 10%. 

 У  току 2011. Године Министарство рада и социјалне политике према Закључку Владе 

05 број: 120-335/2007-14 од 25.12.2008. године  извршило је расходе накнаде из буџета за 

породиљско одсуство у укупном износу од 280.166 хиљада динара и то: 

- накнаде за породиљско одсуство запослених код правних и физичких лица у износу 

од  279.560 хиљада динара и 

- накнаде за породиљско одсуство за лица која самостално обављају делатност у 

износу од 606 хиљада динара. 

 

3.3.2.2. Накнаде из буџета за децу и породицу – конто 472311 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години на име накнада из буџета 

за децу и породицу извршило расходе у укупном износу од 16.153.885 хиљада динара и то:          

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                  У хиљадама динара 

ек.клас. назив износ 

0 1 2 

472311 01 родитељски додатак 5,440,658 

472311 03 дечији додатак 10,697,058 

472322 06 трошкови боравка у предшколској установи за децу без 

родитељског старања 

 

6,965 

472311 07 трошкови боравка у предшколској установи за децу ометену у 

развоју 

 

9,161 

472311 11 помоћ мајкама избеглицама са децом до 1 год. старости 43 

У К У П Н О 16,153,885 

 

Тестирани су расходи у износу од 16.153.885 хиљада динара. 
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3.3.2.2.1. Родитељски додатак – конто 472311 01 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе за 

родитељски додатак у укупном износу од 5.440.658 хиљада динара. 

Остваривање права на родитељски додатак дефинисано је Законом о финансијској 

подршци породици са децом. Наведеним Законом утврђено је да родитељски додатак 

остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под условом да је држављанин 

Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на 

здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.  

Изузетно, ако мајка која има троје деце а у следећем порођају роди двоје или више 

деце, оствариће право на родитељски додатак и за свако рођено дете у том порођају, а на 

основу посебног решења министарства надлежног за социјална питања. 

Право на родитељски додатак остварује мајка која непосредно брине о детету за које 

је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установе социјалне 

заштите, хранитељску породицу или дата на усвајање, и која није лишена родитељског права 

у односу на децу претходног реда рођења. 

Право на родитељски додатак изузетно признаће се и уколико је дете претходног реда 

рођења смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге, 

односно ако постоји оправдани разлог за смештај детета претходног реда рођења са 

сметњама у менталном развоју степена теже и тешке менталне ометености, са тешким 

телесним обољењима и оштећењима, као и са вишеструким сметњама у развоју, а по 

претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за социјална питања. 

Уз захтев подноси се потребна документација и уверење надлежног органа 

старатељства о испуњености услова.  

Родитељски додатак исплаћује се једнократно почевши од јуна 2002. године и износи 

за друго дете 50 хиљада динара, за треће дете 90 хиљада динара и за четврто дете 120 хиљада 

динара. 

Родитељски додатак за прво дете исплаћује се једнократно, почевши за сву 

прворођену децу од 01. јануара 2006. године, и утврђује се у висини од 20 хиљада динара. За 

друго, треће и четврто дете испаћује се у 24 једнаке месечне рате, почевши за сву новорођену 

децу од 01. јануара 2006. године. 

Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета.  

Захтев за остваривање права на родитељски додатак са потребном документацијом 

подноси се најкасније до навршених шест месеци живота детета.  

Родитељски додатак не може се остварити ако мајка или чланови породице у којој 

живи плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 12.000 хиљаде динара, као и ако 

родитељи у моменту подношења захтева живе и раде у иностранству.  

 

Евиденција о исплатама родитељског и дечијег додатка води се електронски, кроз 

апликативни софтвер. Кроз систем пролазе сви захтеви и решења која се после пријема и 

обраде у општинским, односно градским управама електронским путем шаљу Министарству 

– Одељењу за информатику на даљу, коначну обраду и обрађени се електронским путем 

враћају у општинску, односно градску управу. 

Апликација садржи три дела: 

- Локални део који је инсталиран на нивоу општинских, односно градских управа. 

Кроз њега се врши пријем и обрада захтева, посебно за родитељски и посебно за дечији 

додатак. На основу законских елемената имплементираних у систем програмски се одлучује 
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о признавању, односно непризнавању права, након уноса свих потебних података из 

прописаних образаца, 

- Централни део који је намењен обради података прикупљених из свих општинских, 

односно градских управа у Републици. Подаци из општинских, односно градских управа се 

шаљу свакодневно у виду пакета у електронској форми, обрађују се и из централе у пакетима 

шаљу назад општинским, односно градским управама и 

- Део апликације који повезује локални део и централу. Обзиром да ова два дела 

функционишу на различитим платформама овај део апликације служи за обраду пакета који 

стижу из општинских, односно градских управа. 

После контроле и обраде података у централи решења постају активна. Не постоји 

могућност дуплирања података, дупле исплате по истом кориснику или пријаве захтева на 

две или више општина. Контрола корисника врши се по ЈМБГ на целој територији Републике 

Србије. 

Контроле података врше се на више нивоа: општинских, односно градских управа при 

уносу података, код преноса података са општинских, односно градских управа на 

републички ниво и на републичком нивоу код обраде података према дефинисаним 

програмским процедурама. 

Поред електронских врста контроле, односно системских врши се и ручна контрола 

података у службама дечије заштите након што се по завршеној обради истима достављају 

листинзи у писаној форми са свим подацима о исплатама за сваког корисника, како би се 

евентуалне грешке исправиле у наредној обради. 

Одељење за информатику обраду података за исплату врши једном месечно између 

петог и десетог дана у месецу за протекли месец. На основу решења припремају се налози за 

исплату и достављају финансијској служби Министарства и Поштанској штедионици. 

Финансијка служба Министарства припрема Захтев за креирање преузетих обавеза и 

на основу Решења о распореду средстава буџета Републике Србије које доноси Министар 

или лице које он овласти, врши пренос Банци Поштанској штедионици. 

Поштанска штедионица исплату родитељског, односно дечијег додатка врши на 

текуће рачуне и штедне књижице подносиоца захтева. 

Захтеви и решења за остваривање права налазе се у архивама општинске, односно 

градске службе. 

Законску обавезу надзора над радом општинских служби у Министарству има Одсек 

за послове у области популационе политике и финансијске подршке породици са децом. 

У току 2011. године у Одсеку за послове у области популационе политике и 

финансијске подршке породици са децом није било кадровских, техничких и финансијских 

могућности за организовано обављање надзора у самим службама дечије заштите. У 

ситуацијама пружања стручне помоћи запосленима у службама дечије заштите тражени су 

списи предмета по праву надзора и кроз решавање проблема у конкретним предметима, 

извршиоци у овом одсеку су настојали да сагледају тешкоће и укажу на пропусте у раду и 

начине њиховог отклањања. У 2011. години укупан број предмета по којима се поступало 

износио је 1.067, од чега око 80% чине жалбе на првостепена решења, 10% тужбе на 

другостепена решења, а преосталих 10% чине упутства, мишљења, дописи, овлашћења и 

слично.  

 

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-1015/2011 од 17.02.2011. године 

прихвата се Програм за исплату помоћи социјално најугроженијем становништву Аутономне 

покрајине Косово и Метохија у 2011. години.  
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Закључком је предвиђено да се са раздела Министарства рада и социјалне политике, 

функције 040 - Породица и деца, економске класификације 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, исплаћују помоћ породици са децом и помоћ за новорођенче. Исплата 

права се врши по основу Закона о финанијској подршци породици са децом. 

За утврђивање права на новчану помоћ породице са децом, узимају се у обзир сви 

приходи породице, без обзира где су чланови породице запослени или која је врста прихода. 

Услов за остваривање права је да укупан месечни приход подносиоца захтева и чланова 

његове породице, умањен за порезе и доприносе, по члану породице износи до цензуса који 

се утврђује сваког месеца. 

Помоћ породици са децом утврђује се у номиналном месечном износу у висини која 

се, према прописима у области дечије заштите, обезбеђује по основу права на дечији 

додатак. 

Право на помоћ породици са децом остварује се у трајању од годину дана од дана 

подношења захтева. Захтев се подноси надлежној градској односно општинској управи, која 

одлучује о основаности захтева и доноси одлуку. 

Право на помоћ за новорођенче може да оствари мајка за своје прво, друго, треће и 

четврто дете, под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у 

Републици Србији, да живи на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и да 

остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, 

мајка која непосрено брине о детету за које је поднела захтев, као и отац у случају када мајка 

није жива, када је напустила дете или је оправданих разлога спречена да брине о детету. . 

Исплата помоћи за новорођенче исплаћује се једнократно за прво дете, а за друго, 

треће и четврто дете у 24 једнаке месечне рате, као и за све кориснике у Републици Србији. 

У делу II Образложења Програма за исплату помоћи социјално најугроженијем 

становништву Аутономне покрајине Косово и Метохија у 2011. години наводи се да је од 

одобрених средстава за 2010. годину,  Министарство рада и социјалне политике исплаћивало 

следећа давања: 

- помоћ породици са децом у периоду од јануара закључно са новембром 2010. 

године обрачунат је износ од 339.644 хиљада динара. У овај износ су укључена и средства за 

измирење дуга за децембар 2009. године. Према последње утврђеним подацима, дечији 

додатак се исплаћује у износу од 2 хиљаде динара по кориснику, 

- помоћ за новорођенче у периоду од јануара закључно са новембром 2010. године 

обрачунат је износ од 126.015 хиљада динара. У овај износ су укључена и средства за 

измирење дуга за децембар 2009. године. Помоћ за новорођенче према последње утврђеним 

подацима, исплаћује се у следећим појединачним износима: прво дете - 29.088,57 динара 

(једнократно), друго дете – 113.747,30 динара (у 24 рате), треће дете – 204.735,77 динара (у 

24 рате), четврто дете – 272.978,16 динара (у 24 рате), по кориснику, 

- помоћ за особе са инвалидитетом у периоду од јануара закључно са новембром 

2010. године обрачунат је износ од 119.764 хиљада динара. У овај износ су укључена и 

средства за измирење дуга за децембар 2009. године. Појединачни износ ове врсте помоћи 

зависи од степена телесног оштећења и утврђује се у номиналним износима и  

- помоћ материјално угроженим породицама у периоду од јануара закључно са 

новембром 2010. године обрачунат је износ од 235.557 хиљада динара. У овај износ су 

укључена и средства за измирење дуга за децембар 2009. године. 

 Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-5287/2011 од 07.07.2011. године 

прихваћен је Програм за исплату помоћи социјално најугроженијем становништву 
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Аутономне покрајине Косово и Метохија у 2011. години. У наведеном Закључку нема 

битнијих измена. 

 

Утврђено је: 

Апликативним софтвером за исплату родитељског и дечијег додатка нису 

обухваћене и укључене све општинске службе дечије заштите. 

 

3.3.2.2.2. Дечији додатак- конто 472311 03 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе за 

родитељски додатак у укупном износу од 10.697.058 хиљада динара. 

 

Законом о финансијској подршци породици са децом дефинисано је право на 

остваривање дечијег додатка, при чему дечији додатак остварује један од родитеља који 

непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на 

територији Републике Србије и остварује право на здравствену заштиту преко Републичког 

завода за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у 

породици.  

Дечији додатак припада детету до навршених 19 година живота, ако се у својству 

редовног ученика налази на школовању, а најдуже до 26 година уколико је донет акт о 

разврставању при чему је дете обухваћено васпитно-образовним програмом и програмом 

оспособљавања за рад. 

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход умањен за порезе и 

доприносе, по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет 

захтев износи 2.750 динара, а укупан месечни катастарски приход по члану породице у 

претходној години не прелази износ 3% просечног катастарског прихода по једном хектару 

плодног земљишта у претходној години или је остварен од земљишта до 500м² на коме је 

подигнута стамбена зграда. Такође, право се остварује и ако укупан месечни катастарски 

приход по члану породице у претходној години износи до 7% просечног катастарског 

прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години, а породица не остварује 

друге приходе.  

Висина дечијег додатка за месец јун 2002. године за прво, друго, треће и четврто дете 

износи 900 динара и усклађује се 01. априла и 01. октобра текуће године, на основу 

статистичких података, са кретањем трошкова живота на територији Републике у 

претходних шест месеци.  

Износ дечијег додатка за самохране родитеље, хранитеље, старатеље и родитеље деце 

ометене у развоју увећава се за 30%. За дете за чије се образовање или рехабилитацију 

потпуно или више од 50% обезбеђују средства из јавних расхода износ дечијег додатка 

умањује се за 50%.  

 

3.3.2.2.3. Трошкови боравка у предшколској установи за децу без родитељског 

старања – конто 472311 06 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате накнаде трошкова боравка у предшколским установама за децу без 

родитељског старања у укупном износу од 6.965 хиљада динара. 
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Деца предшколског узраста без родитељског старања имају право на накнаду дела 

трошкова у предшколској установи која се налазе у мрежи установа коју утврђује општина 

односно град. Накнада се утврђује у висини учешћа корисника у цени услуге. Захтев за 

признавање ових права подноси установа социјалне заштите, родитељ, хранитељ, односно 

старатељ, општинској, односно градској управи. Права се признају на основу поднетог 

захтева, а признају се од дана подношења захтева до истека календарске године. Решење о 

признавању права на накнаду ових трошкова доставља се кориснику и предшколској 

установи.  

Предшколска установа доставља општинској, односно градској управи месечни 

извештај о боравку деце која су корисници ових права, а за која су донета решења о 

признавању права. Општинска, односно градска управа по извршеној контроли доставља 

извештај потребних средстава Министарству надлежном за социјална питања. Средства се 

надокађују на основу цене услуга коју плаћа корисник, броју деце са признатим правом и 

броју дана боравка детета у установи. За дане одсуства детета установи се надокнађују 

трошкови у висини 50% од цене коју плаћа корисник. По добијању извештаја потребних 

средстава од општинских односно градских управа Министарство врши пренос средстава 

предшколској установи.  

 

3.3.2.2.4. Трошкови боравка у предшколској установи за децу са сметњама у 

развоју – конто 472311 07 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате накнаде трошкова боравка у предшколским установама за децу са сметњама 

у развоју у укупном износу од 9.161 хиљада динара. 

Деца предшколског узраста са сметњама у развоју имају право на накнаду дела 

трошкова у предшколској установи која се налазе у мрежи установа коју утврђује општина 

односно град. Накнада се утврђује у висини учешћа корисника у цени услуге. Захтев за 

признавање ових права подноси установа социјалне заштите, родитељ, хранитељ, односно 

старатељ, општинској, односно градској управи. Права се признају на основу поднетог 

захтева, а признају се од дана подношења захтева до истека календарске године. Решење о 

признавању права на накнаду ових трошкова доставља се кориснику и предшколској 

установи.  

Предшколска установа доставља општинској, односно градској управи месечни 

извештај о боравку деце која су корисници ових права, а за која су донета решења о 

признавању права. Општинска, односно градска управа по извршеној контроли доставља 

извештај потребних средстава Министарству надлежном за социјална питања. Средства се 

надокађују на основу цене услуга коју плаћа корисник, броју деце са признатим правом и 

броју дана боравка детета у установи. За дане одсуства детета установи се надокнађују 

трошкови у висини 50% од цене коју плаћа корисник. По добијању извештаја потребних 

средстава од општинских односно градских управа Министарство врши пренос средстава 

предшколској установи.  
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3.3.2.2.5. Помоћ мајкама избелицама са децом до 1 године старости – конто 

472311 11 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило расходе по 

основу исплате помоћи мајкама избеглицама са децом до 1 године старости у укупном 

износу од 43 хиљада динара. 

 

Помоћ мајкама избеглицама је уређена Законом о избеглицама („Службени гласник 

РС“, број 18/92) и Уредбом о збрињавању избеглица (Службени гласник РС“, број: 20/92, 

70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/2004). 

 

Општинска, односно градска служба је у обавези да сваког месеца на обрасцима 

предвиђеним Законом о финансијској подршци са децом, подноси захтеве Министарству за 

потребним средствима које је обрачунала на основу поднете документације послодавца код 

којих су породиље запослене. На основу тих података Министарство преноси средства на 

подрачуне општинских односно градских служби, које их по добијању даље распоређују на 

рачуне послодавца. 

Органи општинске, односно градске управе дужни су да доносе решења о праву на 

накнаду зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 

са рада ради посебне неге детета, а на основу поднетог захтева запосленог, послодавца, 

односно лица које самостално обавља делатност. 

Општинска, односно градска служба је у обавези да сваког месеца на обрасцима 

предвиђеним Законом о финансијској подршци са децом, подноси захтеве Министарству за 

потребним средствима које је обрачунала на основу поднете документације послодавца код 

којих су породиље запослене. На основу тих података Министарство преноси средства на 

подрачуне општинских односно градских служби, које их по добијању даље распоређују на 

рачуне послодавца. 

У поступку извршења обавеза по основу накнада за време породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одуства са рада ради посебне неге детета, Министарство 

рада и социјалне политике врши обраду захтева, односно обрачуна потребних средстава за 

накнаду зарада за текући месец примљених од општинских односно градских служби и  

формира Збирни налог захтева за креирање преузете обавезе. Министар, односно лице које је 

он овластио доноси Решење о распореду средстава буџета Републике Србије и врши пренос 

средстава на одговарајуће подрачуне општинских, односно градских управа. 

 

3.3.3. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 

месту - функција 070 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22 - Министарство рада 

и социјалне политике на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту, опредељена су средства у укупном износу од 21.587.176 хиљада динара 

(20.491.079 хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета и 1.096.097 хиљада динара из 

додатних прхода).  

У 2011. години Министарство рада и социјалне политике је извршило расходе 

накнада за социјалну заштиту са функције 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту у укупном износу од 19.453.861 и то: 
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                                                                                             У хиљадама динара 

Екон.клас. назив износ учешће 

0 1 2 3 

472121 Накнаде за инвалидност 7.706.839 39,62 

472311 Накнаде из буџета за децу и породицу 9.592.640 49,31 

472811 Накнаде из буџета за становање и живот 1.914.429 9,84 

472931 Једнократна помоћ 239.953 1,23 

У К У П Н О 19.453.861 100,00 

 

 Теститани су расходи у износу од  19.453.861 хиљада динара. 

 

 Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана уређено 

је да су права у социјалној заштити и социјалној сигурности у смислу овог закона: 

- материјално обезбеђење, 

- додатак за помоћ и негу другог лица, 

- помоћ за оспособљавање за рад, 

- помоћ у кући, дневни боравак, привремени смештај у прихватилиште и прихватну 

станицу, смештај у установу или смештај у другу породицу, 

- услуге социјалног рада, 

- опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, 

- једнократна помоћ. 

  

 Ради обезбеђивања права на социјалну заштиту оснивају се установе социјалне 

заштите. 

 Накнаде за социјалну заштиту из буџета исплаћују се на основу Закона о социјалној 

заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана и Правилника о критеријумима и 

мерилима за утврђивање цене услуга у области социјалне заштите које финансира Република 

и решењем Министарства утврђује се месечно право. 

 Одељење за информатику Министарства рада и социјалне политике формира базу 

података корисника и врши обрачун права на основу решења центра за социјални рад о 

признавању права, које је донето на захтев странке, а у зависности од права које се остварује. 

Документација корисника који су остварили права налази се у центрима за социјални рад. 

 Обрачун права врши се месечно. На обрачунати износ Министарство доноси решење 

о преносу средстава које реализује преко Управе за трезор. По извршеном преносу, Одељење 

за информатику доставља магнетну траку са подацима Банци Поштанска штедионица на 

даљу реализацију исплате крајњим корисницима на адресе корисника и на наменске текуће 

рачуне. Банка Поштанска штедионица доставља Одељењу за информатику Министарства 

магнетну траку за извршене исплате крајњим корисницима. Одељење за информатику врши 

контролу исплата упоређивањем својих података са подацима Банке Поштанска штедионица. 

Неисплаћени износи крајњим корисницима Банка Поштанска штедионица враћа на рачун 

извршења буџета. 

 Корисници којима се исплата права преко установа врши преко установа и центара 

социјалне заштите, Министарство врши пренос средстава на подрачуне установа и центара 

социјалне заштите, а повраћај неисплаћених средстава по основу права се врши на рачун 

извршења буџета Републике. 
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 Министарство је надлежно за социјална питања, врши надзор над законитошћу рада 

установа и других правних лица која обављају делатност социјалне заштите и надзор над 

законитошћу аката установе у решавању о правима, обавезама и правним интересима 

грађана и инспекцијиски надзор. 

  

3.3.3.1. Накнаде за инвалидност – конто 472121  

У 2011. години Министарство рада и социјалне политике је исказало расходе за 

накнаде за инвалидност у укупном износу од 7.706.839 хиљада динара, од чега исплата права 

на захтев (конто 472121) износи 7.661.630 хиљада динара, а исплата права преко установа и 

центара социјалне заштите – административни транфер текућих расхода  (конто 494721) 

износи 45.209 хиљада динара и то по основу права:  

 
                                                                                      У хиљадама динара 

Екон.клас. назив износ учешће 

0 1 2 3 

472121 05 Црна Гора 75 0 

472121 50 Накнаде за инвалидност ДНП 7.446.678 96,63 

472121 51 Туђа нега и помоћ  91.307 1,18 

472121 52 Накнаде за инвалидност КИМ 123.570 1,61 

I  У К У П Н О  ПО ЗАХТЕВИМА 7.661.630 99,42 

494721 01 Професионално оспособљавање 45.209 0,58 

I I  У К У П Н О  АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНФЕР 45.209 0,58 

I I I  (I  + I I)   У К У П Н О 7.706.630 100,00 

 

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због природе и тежине 

стања повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи задовољавања 

основних животних потреба, под условом да ово право не може да оствари по другом 

правном основу. 

 О праву на новчану социјалну помоћ, праву на додатак за помоћ и негу другог лица и 

праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, одлучује центар за социјални рад 

основан за територију на којој подносилац захтева има пребивалиште, односно боравиште.  

 Наведено право се остварује по основу утврђене неспособности за рад, а на основу 

налаза лекарских комисија, центри за социјални рад доносе решења. 

 Потреба за помоћи и негом утврђује се на основу прописа о пензијском и 

инвалидском осигурању. 

 Обрачун права врши Одељење за информатику Министарства, а на основу решења 

центара за социјални рад о признавању права појединцу и месечних решења Министарства о 

висини права.  

 Пренос средстава врши се преко Банке Поштанске штедионице доставом на адресе 

корисника и путем наменских текућих рачунам, а за кориснике који су смештени у установе 

социјалне заштите на подрачуне установа за сопствене приходе јер је корисник, по Закону о 

социјалној заштити, у обавези да у трошковима смештаја учествује својим приходима. 

 Износ основног додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се сваког месеца са 

индексом трошкова живота, а износ увећаног додатка се усклађује два пута годишње и то 

01.01. и 01.07. са просечним растом трошкова живота у претходних шест месеци.  
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 Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице код кога је утврђено 

телесно оштећење од 100% по једном основу.  

 Месечни износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица утврђује се у износу од 

70% просечне месечне зараде, без пореза и доприноса, остварене по запосленом у Републици 

у првих пет месеци 2006. године. 

 Утврђени износ увећаног додатка усклађује се 01. јануара и 01. јула текуће године, на 

основу података органа надлежног за послове статистике, са индексом трошкова живота у 

претходних шест месеци. Номинални месечни износ увећаног додатка утврђује министар 

надлежан за социјална питања.  

 

 Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана је престао 

да важи у априлу 2011. годинем, а од тада је на снази Закон о социјалној заштити. Закон о 

социјалној заштити утврђује месечни износ додатка за негу и помоћ другог лица у износу од 

7.600 динара. Износ додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се са индексом 

потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута 

годишње, 1. априла и 1. октобра.  

 Законом се дефинише и право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица. Право 

на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је утврђено да има телесно 

оштећење од 100 % по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког и 

психичког типа и лице које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и 

више процената по најмање два основа. Месечни износ увећаног додатка за помоћ и негу 

другог лица износи 20.500 динара. 

 Износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се са индексом 

потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута 

годишње, 1. априла и 1. октобра. 

 Један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно 

негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, 

има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у 

висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи старосни услов за 

остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није 

остварио право на пензију. Ако je родитељ остварио право на пензију након стицања права 

на посебну новчану накнаду, има право избора између пензије или посебне новчане накнаде. 

 

3.3.3.1.1. Накнаде за инвалидност Црна Гора – конто 472121 05 

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу накнаде за инвалидност – Црна Гора у износу од 75 хиљада динара 

Стручни тим Центра за социјални рад Рековац упутио је предлог за смештај 

малолетног корисника, телесно инвалидног детета у интернат Завода за школовање и 

професионалну рехабилитацију инвалидне деце и омладине у Подгорици. 

Министарство рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и социјалну 

заштиту, Одсек за инспекцијски надзор у свом предмету број: 570-01-00388/2007-14 од 

10.09.2007. године је дало сагласност за смештај у интернатски смештај у Завод за 

школовање и професионалну рехабилитацију инвалидне деце и омладине у Подгорици.  

Завод за школовање и професионалну рехабилитацију инвалидне деце и омладине у 

Подгорици на име трошкова смештаја за месец испоставља рачун Центру за социјални рад 

Рековац у износу од 100 евра. 
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Центар за социјални рад Рековац доставља рачун Министарству рада и социјалне 

политике у износу од 100 евра. 

Министарство рада и социјалне политике доноси Решење о распореду средстава 

буџета Републике Србије којим одобрава пренос средстава са рачуна извршења републичког 

буџета на рачун Народне банке Србије у динарској противвредности  по продајном курсу на 

дан преноса. 

 

3.3.3.1.2. Накнаде за инвалидност ДНП – конто 472121 50   

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу накнаде за инвалидност – права на додатак за негу и помоћ другог лица смештених у 

кућама у износу од 7.446.678 хиљада динара. 

 Одељење за информатику Министарства на основу решења центра за социјални рад о 

признавању права појединцу и месечних решења Министарства о висини права врши 

обрачун права. 

 Министарство рада и социјалне политике доноси Решење о распореду средстава 

буџета Републике Србије. Пренос средстава се врши преко Банке Поштанске штедионице 

доставом на адресе корисника и путем текућих рачуна за кориснике смештене у кућама.  

 

3.3.3.1.3. Накнаде за инвалидност, туђа нега и помоћ – конто 472121 51  

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу накнаде за инвалидност – права на туђу негу и помоћ лица смештених у установама 

социјалне заштите у износу од 91.307 хиљада динара ( од чега се део односи на: Дом за децу 

и омладину ометену – Ветерник 15.284 хиљада дин, Дом за лица ометена у развоју 

„OTTXON” 5.279 хиљада дин, Дом за децу „Колевка“ Суботица 4.544 хиљада дин, 

Специјални завод за децу и омладину Стамница 4.354 хиљада дин, Дом за одрасла инвалидна 

лица Београд 4.048 хиљада дин, Геронтолошки центар Зрењанин 4.019 хиљада дин, 

Специјални дом Трбуње – Блаце 3.550 хиљада дин, Дом за лица ометена у развоју Тутин 

3.096 хиљада дин, Геронтолошки центар Нови Сад 2.666 хиљада дин, Дом за одрасла 

инвалидна лица Дољевац 2.396 хиљада дин, Дом за лица ометена у развоју Кулина 2.257 

хиљада дин, Дом за лица ометена у развоју „Срце“ Јабука 2.194 хиљада дин.)  

 Одељење за информатику Министарства на основу решења центра за социјални рад о 

признавању права појединцу и месечних решења Министарства о висини права врши 

обрачун права. 

 Министарство рада и социјалне политике доноси Решење о распореду средстава 

буџета Републике Србије. Пренос средстава се врши преко Банке Поштанске штедионице 

доставом на подрачуне установа социјалне заштите.  

 

 

3.3.3.1.4. Накнаде за инвалидност КиМ – конто 472121 52  

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу накнаде за инвалидност у износу од 123.571 хиљада динара. 
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 Ово право се на теритотији АП Косово и Метохија исплаћује по Закључку Владе РС 

05 број: 401-5287/2011 од 07.07.2011. године и Програма за исплату помоћи социјално 

најугроженијим породицама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у 2011. 

години. 

 Одељење за информатику Министарства на основу решења центра за социјални рад о 

признавању права појединцу и месечних решења Министарства о висини права врши 

обрачун права. 

 Министарство рада и социјалне политике доноси Решење о распореду средстава 

буџета Републике Србије. Пренос средстава врши се преко Банке Поштанске штедионице 

центрима за социјални рад. 

   

 3.3.3.1.5. Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности - конто 494721 

Расходи по основу права на накнаде из буџета у случају болести и инвалидности - 

професионално оспособљавање исказани су у износу од 45.209 хиљада динара.  

На основу Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 

право на помоћ за оспособљавање за рад, односно образовање и оспособљавање за рад имају 

деца и омладина ометена у развоју и одрасла инвалидна лица која се могу оспособити за 

одређени рад а то право не могу да остваре по другом правном основу.  

Право на помоћ за оспособљавање за рад остварује се у виду упућивања на 

оспособљавање, материјалног обезбеђења, накнаде трошкова смештаја, трошкова превоза и 

накнаде трошкова оспособљавања.  

Ово право се остварује решењем центара за социјални рад за децу која похађају 

специјалне школе. Из буџета Републике обезбеђују се средства за основно и средње 

образовање деце без родитеља и средње образовање остале деце која похађају специјалне 

школе. Решењем центара се утврђује право за смештај у интернат специјалне школе или 

надокнада трошкова превоза до специјалне школе. Средства по наведеном основу се 

трансферишу центрима за социјални рад на основу фактура уз које се доставља захтев, 

обрачун трошкова помоћи и фактура специјалне школе.  

 

 3.3.3.2. Накнаде из буџета за децу и породицу – конто 472311   

У 2011. години Министарство рада и социјалне политике је исказало расходе за 

накнаде из буџета за децу и породицу у укупном износу од 9.573.843 хиљада динара, од чега 

је исплата права на захтев (конто 472311) у износу од 9.573.843 хиљада динара, а исплата 

права преко установа и центара социјалне заштите – административни транфер текућих 

расхода (конто 494723) у износу од 18.797 хиљада динара и то по основу права:  

                     

                                                                                                                                                                            
У хиљадама динара 

Екон.клас. назив износ учешће 

0 1 2 3 

472311 21 Накнаде из буџета, материјално обезбеђење 4.410.477 45,99 

472311 22 Накнаде из буџета, породични смештај 1.476.750 15,39 

472311 23 Накнаде из буџета, материјално угроженим породицама КИМ 229.556 2,39 

472311 24 Новчана социјална помоћ 3.307.883 34,49 
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472311 25 Накнаде из буџета, набавка уџбеника 46.884 0,49 

472311 26 Новчана социјална помоћ за КИМ 96.705 1,01 

472311 27 Посебна новчана накнада 3.588 0,04 

I  У К У П Н О  ПО ЗАХТЕВИМА 9.573.843 99,80 

494723 01 Азиланти 62 0 

494723 01 Екскурзије 12.522 0,13 

494723 01 Матуре 6.213 0,07 

I I  У К У П Н О  АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНФЕР 18.797 0,20 

I I I  (I  + I I)   У К У П Н О 9.592.640 100,00 

 

Тестирани су расходи у износу од 9.592.640  хиљада динара. 

3.3.3.2.1. Накнаде за материјално обезбеђење – конто 472311 21(стари закон) 

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу накнаде за материјално обезбеђење у износу од 4.410.477 хиљада динара. 

 Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, чланом 

10-22, уређено је право на материјално обезбеђење које припада појединцу, који живи сам, 

односно породици, која остварује приходе испод минималног нивоа социјалне сигурности 

утврђеног овим законом. Појединцу који је способан за рад, односно породици која има 

чланове способне за рад, осим у којој је већина чланова неспособна за рад или је члан 

породице на одслужењу војног рока, материјално обезбеђење припада у трајању до девет 

месеци годишње.  

 Неспособни за рад у смислу овог закона су: 

- жена старија од 60 година и мушкарац старији од 65 година, 

- дете до навршене петнаесте године живота, ако је на редовном школовању у 

средњој школи до краја рока прописаног за то школовање, 

- лице потпуно неспособно за рад, према прописима о пензијском и инвалидском 

осигурању. 

 Минимални износ социјалне сигурности усклађује се сваког месеца са индексом 

трошкова живота у претходном месецу.  

 Обрачун права врши Одељење за информатику Министарства, а на основу решења 

центара за социјални рад о признавању права појединцу или породици и месечних решења 

Министрства о висини права. Пренос средстава врши се преко Банке Поштанске штедионице 

путем наменских текућих рачуна. 

За кориснике права са територије АП Косово и Метохија ово право се исплаћује на 

основу Закључка Владе 05 Број: 55-1515/2009-001 од 26.03.2009. године и Програма за 

исплату помоћи социјално најугроженијим породицама на КиМ за 2009. годину.  

 

3.3.3.2.2. Накнаде за породични смештај - конто 472311 22 

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу накнаде за издржавање корисника на породичном смештају у износу од 1.476.750 

хиљада динара. 

Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана уређено 

је да се на остваривање права на смештај у другу породицу малолетног лица примењују 

прописи којима се уређује хранитељство.  
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Међусобни односи установа које врше смештај и породице у којој се смешта 

корисник социјалне заштите уређују се писмени уговором а на основу решења о смештају.  

Накнада за рад хранитеља по кориснику не може бити мања од 20% просечне зараде 

без пореза и доприноса по запосленом у Републици, с тим да укупна накнада за рад 

хранитеља за више корисника не може бити већа од просечне зараде без пореза и доприноса 

по запосленом у Републици. 

Обрачун права врши Одељење за информатику Министарства, а на основу решења 

центара за социјални рад о признавању права. 

 Пренос средстава се врши преко Банке Поштанске штедионице доставом на адресе 

корисника и путем текућих рачуна за кориснике смештене у кућама.  

 

3.3.3.2.3. Накнаде материјално угроженим породицама, КиМ – конто 472311 23  

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу накнаде за инвалидност у износу од 229.556 хиљада динара. 

 Ово право се на теритотији АП Косово и Метохија исплаћује по Закључку Владе РС 

05 број: 401-1015/2011 од 17.02.2011. године и Програма за исплату помоћи социјално 

најугроженијим породицама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у 2011. 

години. 

 Одељење за информатику Министарства на основу решења центра за социјални рад о 

признавању права појединцу и месечних решења Министарства о висини права врши 

обрачун права. 

Министарство рада и социјалне политике доноси Решење о распореду средстава 

буџета Републике Србије. Пренос средстава врши се преко Банке Поштанске штедионице 

центрима за социјални рад.  

 

3.3.3.2.4. Новчана социјална помоћ – конто 472311 24 (нови закон) 

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу новчане социјалне помоћи у износу од 3.307.883 хиљада динара. 

Право на  новчану социјалну помоћ прописано је чланом 81 - 91. Закона о социјалној 

заштити ("Службени гласник РС" број 24/2011). Право на новчану социјалну помоћ припада 

појединцу, односно породици , који својим радом, приходима од имовине или других извора 

остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђене овим законом. 

Основица за утврђивање висине новчане социјалне помоћи износи 6.050 динара. 

Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи усклађује се са индексом потрошачких 

цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1. 

априла и 1. октобра. 

Износ новчане социјалне помоћи признаје се у висини разлике између износа новчане 

социјалне помоћи утврђеног у складу са овим законом и износа просечног месечног прихода 

појединца, односно породице оствареног током три месеца који претходе месецу у коме је 

поднет захтев за социјалну помоћ. 

Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су чланови неспособни 

за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ. 

Висина увећане новчане социјалне помоћи утврђује се тако што се припадајући износ 

новчане социјалне помоћи за појединца, односно породицу увећава за 20%. 
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 Остваривање и престанак права се утврђује решењем које доноси центар за социјални 

рад. Решење центра за социјални рад доставља се Одељењу за информатику Министарства 

ради уноса података и формирања базе корисника. Минимални износ права утврђује се 

месечно у номиналном износу решењем Министарства, а износ за текући месец усклађује се 

са растом трошкова живота према објављеним подацима завода за статистику.  

 Министарство врши пренос средстава са рачуна извршења буџета на рачун Банке 

Поштанска штедионица.  

3.3.3.2.5. Накнаде из буџета, набавка уџбеника – конто 472311 25  

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе за 

набавку уџбеника за децу на породичном смештају у износу од 46.884 хиљада динара. 

 Обрачун врши Одељење за информатику Министарства, а на основу решења центара 

за социјални рад о признавању права и висини трошкова по Правилнику о критеријумима и 

мерилима за утврђивање цене услуга у области социјалне заштите које финансира република 

(„Службени гласник РС“ број: 15/91,...., 60/06). 

 Министарство рада и социјалне политике доноси Решење о распореду средстава 

буџета Републике Србије. Пренос средстава врши се преко Банке Поштанске штедионице 

путем наменских текућих рачуна. 

3.3.3.2.6. Новчана социјална помоћ за КиМ – конто 472311 26   

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу новчане социјалне помоћи у износу од 98.705 хиљада динара. 

 Ово право се на теритотији АП Косово и Метохија исплаћује по Закључку Владе РС 

05 број: 401-5287/2011 од 07.07.2011. године и Програма за исплату помоћи социјално 

најугроженијим породицама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у 2011. 

години. 

 Одељење за информатику Министарства на основу решења центра за социјални рад о 

признавању права појединцу и месечних решења Министарства о висини права врши 

обрачун права. 

 Министарство рада и социјалне политике доноси Решење о распореду 

средстава буџета Републике Србије. Пренос средстава врши се преко Банке Поштанске 

штедионице центрима за социјални рад.  

 

3.3.3.2.7. Посебна новчана накнада – конто 472311 27 (право по новом закону) 

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу посебне новчане накнаде у износу од 3.588 хиљада динара. 

 Законом о социјалној заштити чланом 94. став 6. уређено је да један од родитеља који 

није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је 

остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има право на посебну 

новчану накнаду у виду доживотног месечног примања у висини најниже пензије у 

осигурању запослених, кад наврши  општи старосни услов за остваривање пензије према 

прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако није остварио право на пензију. 
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 Поступак за остваривање права покреће се по захтеву. Право на увећани додатак за 

помоћ и негу другог лица признаје се од дана подношења захтева ако су у моменту 

подношења захтева испуњении услови за признавање права.  

 Обрачун врши Одељење за информатику Министарства. Министарство рада и 

социјалне политике доноси Решење о распореду средстава буџета Републике Србије. Пренос 

средстава врши се преко Банке Поштанске штедионице  

 

3.3.3.2.8. Накнаде из буџета за децу и породицу 494723 

Расходи по основу права на накнаде из буџета за децу и породицу исказани су у 

износу од 18.797 хиљада динара. У евиденцији Министарства приказани су расходи за 

азиланте у износу од 62 хиљада динара, расходи за екскурзије у износу од 12.522 хиљада 

динара и расходи за матуре у износу од 6.213 хиљада динара.  

Право на накнаду оставрује се на основу фактура које центри достављају и решења 

центара којима се признаје право на месечну новчану помоћ. 

Пренос средстава за накнаду за азил врши Министарство на основу права које је 

остварио азилант, а по Правилнику о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима 

је одобрен азил и на основу решења Министарства о висини права. 

Пренос средстава за накнадe за екскурзије и матуре врши Министарство на основу 

фактура које достављају центри за социјални рад и потврда школа (спискови са иманенима 

ђака по градовима и износ средстава по ђаку). 

3.3.3.3. Накнаде из буџета за становање и живот - конто 472811  

У 2011. години Министарство рада и социјалне политике је исказало расходе за 

накнаде из буџета за становање и живот у укупном износу од 1.914.429 хиљада динара, од 

чега је исплата права на захтев (конто 472811) у износу од 11.304 хиљада динара, а исплата 

права преко установа и центара социјалне заштите – административни транфер текућих 

расхода (конто 494728) у износу од 1.903.125 хиљада динара и то по основу права:  

 
                                                                                                     У хиљадама динара 

Екон.клас. назив износ учешће 

0 1 2 3 

472811 05 Накнаде из буџета за становање и живот 11.304 0,59 

I  У К У П Н О  ПО ЗАХТЕВИМА 11.304 0,59 

494728 02 Смештај ван мреже установа социјалне заштите 1.355 0,07 

494728 06 Материјални трошкови - центри 260.476 13,61 

494728 30 Материјални трошкови - услуге социјалног рада 76.751 4,01 

494728 36 Материјални трошкови - смештај 1.564.543 81,72 

I I  У К У П Н О  АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНФЕР 1.903.125 99,41 

I I I  (I  + I I)   У К У П Н О 1.914.429 100,00 
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3.3.3.3.1. Накнаде из буџета за становање и живот – 472811 05 

 

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе по 

основу накнаде за смештај у износу од 11.304 хиљада динара. 

 Расходи за накнаде из буџета за становање и живот односе се на смештај корисника у 

одређене стационарне здравствене установе са којима центар за рад закључује уговор у 

пружању услуга. Правни основ је члан 7. и 36. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 

социјалне сигурности грађана . 

 Министарство рада и социјалне политике је са Специјалном болницом за 

неуромишићне болести Нови Пазар склопило Споразум о реализацији утврђених обавеза по 

решењу центара за социјални рад о смештају лица у специјалну болницу за неуромишићне 

болесто Нови Пазар број 500-03-806/2010-09 од 27.12.2010. године.  

 Потписници споразума су сагласно констатовали да се капацитет од 41 места, у 

Специјалној болници користи за смештај особа са инвалидитетом са очуваним менталним 

способностима које поред смештаја имају потребу за додатном здравственом негом, коју није 

могуће задовољити у установама социјалне заштите. 

 Обрачун права врши Одељење за информатику Министарства, а на основу решења 

центра за социјални рад о признавању права и Решења Министра о ценама услуга установа 

социјалне заштите. 

 Пренос средстава се врши на подрачун болнице. 

3.3.3.3.2. Смештај ван мреже установа социјалне заштите - конто 494728 02 

 Министарство рада и социјалне политике у 2011. години извршило је расходе по 

основу смештаја у здравствене установе (болнице) лица за која је Министарство дало 

сагласност јер се не могу сместити у установу социјалне заштите у износу од 1.355 хиљада 

динара.   

 Трансфери се врше на основу фактура уз које се доставља захтев за пренос и копија 

факруре болнице. Министарство врши трансфер средстава са рачуна извршења републичког 

буџета на подрачун Центра за социјални рад. 

 

3.3.3.3.3. Материјални трошкови - центри - конто 494728 06 

 Министарство рада и социјалне политике у 2011. години извршило је расходе по 

основу материјалних трошкова у износу од 260.476 хиљада динара (од чега Центари за 

социјални рад: Београд 49.891 хиљада динара, Нови Сад 8.867 хиљ.дин, Ниш 6.198 хиљ.дин, 

Крагујевац 5.933 хиљ.дин, Суботица 4.461хиљ.дин, Краљево 3.769 хиљ.дин, Лесковац 3.443 

хиљ.дин, Шабац 3.441 хиљ.дин, Крушевац 3.323 хиљ.дин, Зрењанин 3.200 хиљ.дин, 

Смедерево 3.014 хиљ.дин.) 

 Трансфери установама социјалне заштите по основу материјалних трошкова 

евидентирани су по основу програма рада центара за социјални рад. Обрачун се врши у 

Одељењу за економско финансијске послове из области социјалне заштите истовремено са 

обрачуном зарада за запослене у центрима за социјални рад, а на основу решења 

министарства о висини материјалних трошкова по раднику и месечног усклађивања са 

индексом трошкова живота. 
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3.3.3.3.4. Материјални трошкови - услуге социјалног рада - конто 494728 30 

 Министарство рада и социјалне политике у 2011. години извршило је расходе по 

основу материјалних трошкова у износу од 76.751 хиљада динара ( од чега: Центар за 

заштиту деце и омладине Београд 11.611 хиљада динара, Дом за деци "Колевка" Суботица 

4.432 хиља.дин, Дом за децу и омладину Ветерник 3.697 хиљ.дин, Дом за децу и омладину 

Сремчица 3.198 хиљ.дин, Дом за одрасла инвалидна лица Београд 3.066 хиљ.дин, Дом за 

децу "Дечије село" Сремска каменица 2.988 хиљ.дин, Геронтолошки центар Београд 2.613 

хиљ.дин, Завод за васпитање деце и омладине Београд 2.494 хиљ.дин, завод за збрињавање 

одраслих лица "Мале пчелице" 2.259 хиљ.дин, Дом за лица ометена у рзвоју Кулина 2.197 

хиљ.дин.). 

 Трансфери установама социјалне заштите по основу материјалних трошкова 

евидентирани су по основу услуга социјалног рада. Обрачун се врши у Одељењу за 

економско финансијске послове из области социјалне заштите истовремено са обрачуном 

зарада за запослене у центрима за социјални рад, а на основу решења министарства о висини 

материјалних трошкова по раднику и месечног усклађивања са индексом трошкова живота. 

  

3.3.3.3.5.  Материјални трошкови - смештај - конто 494728 36 

 Министарство рада и социјалне политике у 2011. години извршило је расходе по 

основу тошкова смештаја корисника у установу социјалне заштите у износу од 1.564.543 

хиљада динара (од чега: Завод за збрињавање одраслих лица "Мале пчелице" 109.859 

хиљ.дин, Центар за заштиту деце и омладине  Београд 95.439 хиљада динара, Дом за децу и 

омладину Ветерник 88.154 хиљ.дин, Дом за душевно оболела лица "Стари Лец" 79.296 

хиљ.дин,  Дом за лица ометена у рзвоју Кулина 54.253 хиљ.дин, Дом за лица ометена у 

развоју Тутин 53.036 хиљ.дин, Геронтолошки центар Алексинац 50.182 хиљ.дин.) 

 Трансфери установама социјалне заштите по основу материјалних трошкова 

евидентирани су по основу трошкова смештаја корисника у установу социјалне заштите. 

Обрачун трошкова смештаја у установу социјалне заштите врши Одељење за информатику 

на основу решења центра за социјални рад о смештају корисника у конкретну установу и 

цене смештаја коју утврђује Министарство. У одељењу за економско финансисјке послове из 

области социјалне заштите из обрачуна Одељења за информатику врши се обрачун - 

раздвајање укупних средстава на зараде и материјалне трошкове. По обрачуну одговарајућег 

износа за зараде разлика до укупног износа који се обезбеђује из буџета Републике 

трансферише се за материјалне трошкове по установама.  

3.3.3.4. Једнократна помоћ - конто 472931 

 У 2011. години Министарство рада и социјалне политике је исказало расходе из 

буџета за једнократну помоћ у износу од 239.953 хиљада динара, од чега је директан пренос 

(конто 472931) у износу од 120.000 хиљада динара, а трансфери (конто 494729) у износу од 

119.953 хиљада динара. 
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 3.3.3.4.1. Једнократна помоћ – 472931 05  

 Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, чланом 

47б уређено је да се право на једнократну помоћ обезбеђује лицу које се изненада или 

тренутно нађе у стању социјалне потребе.  

Ближе услове и начин остваривања права, као и висину једнократне помоћи утврђује 

општина, односно град. 

Износ једнократне помоћи не може бити већи од просечне зараде остварене по 

запосленом у Републици у месецу за који се врши исплата.  

Једнократна помоћ се односи на новчану помоћ социјално угроженим лицима, 

бившим запосленима у Холдинг компанији ’’Војин Поповић’’ Нови Пазар.  

Влада је донела Закључак 05 број 401-283/2011-1 од 21.01.2011. године којим 

одобрава једнократну помоћ за социјално угрожена лица – бивше запослене у ХК ’’Војин 

Поповић’’ Нови Пазар према списку који утврђује у сарадњи са Министарством рада и 

социјалне политике и Министарством економије и регионалног развоја и са надлежним 

органом јединице локалне сампоуправе. 

Средства на име једнократне помоћи намењена за превазилажење изузетно угроженог 

животног стандарда социјално угроженим лицима могу се исплатити до износа од 120.000 

хиљада динара. 

На основу наведеног Закључка средства се преносе на жиро рачун града Нови Пазар.  

Министарство рада и социјалне политике и Министарством економије и регионалног 

развоја су одржали састанак 28.02.2011. године на ком су се сагласили да од Агенције за 

приватизацију траже информације да ли су запосленима исплаћене отпремнине према 

социјалном програму, као и да доставе списак запослених на дан отварања стечаја.  

Допуна записника са састанка одржаног 28.02.2011. године је урађена 04.03.2011. 

године. Записником се констатује да се Агенција за приватизацију, на основу званичног 

захтева министарстава о достављању спискова запослених који су на дан отварања стечаја у 

ХК ’’Војин Поповић’’ Нови Пазар били у радном односу, изјаснила да не располаже 

захтеваним подацима о броју запослених, као ни подацима о исплати социјалног програма од 

стране Владе Републике Србије. Представници министарстава су се сагласили да прихвате 

списак од 257 бивших запослених који је електронским путем прослеђен од стране 

Министарства економије и регионалног развоја дана 28.02.2011. године, а који је достављен 

и утврђен од стране Штрајкачког одбора синдиката ’’Независност’’. 

Град Нови Пазар се обавезао да ће средства која добије за ову намену на основу 

Протокола између представника Штрајкачког одбора синдиката "Независност", председника 

општине Града Новог Пазара и бивших запослених исплатити у једнаким износима од по 465 

хиљада динара за 257 бивших запослених са списка. 

Град Нови Пазар ће за остатак средстава платити провизију и друге евентуалне 

трошкове који проистекну из ове трансакције. 

Град Нови Пазар се обавезао да ће сачинити извештај одмах по исплати средстава и 

да ће потписане и оверене спискове о примељеним новчаним средствима и по један 

примерак потписаног и овереног Протокола о примљеној новчаној помоћи доставити 

Министарству рада и социјалне политике. 

Чланом 1. Протокола о начину реализације Закључка Владе који је закључен између 

града Новог Пазара, представника штрајкачког одбора синдиката ’’Независност’’ и бивших 

запослених, град Нови Пазар одобрава исплату припадајуће једнократне помоћи у износу од 

465 хиљада динара. Бивши запослени је сагласан да од наведене суме усмерава износ од 1 
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хиљаду динара на наменски инвестициони рачун број 105-42316-66 код АИК банке за 

изградњу Регионалног центра за дневни боравак и радно оспособљавање лица ометених у 

развоју. 

 Министарство рада и социјалне политике је 11.03.2011. године уплатило 120.000 

хиљада динара на рачун буџета града Нови Пазар (рачун број 840-3640-72). Средства су 

истог дана пребачена на наменски рачун града Новог Пазара за једнократну новчану помоћ 

бившим запосленима у ХК "Војин Поповић" број 840-0000002219741-52. 

Исплата једнократне помоћи у износу од 464 хиљада динара извршена је на текуће 

рачуне код пословних банака, у укупном износу од 119.248 хиљада динара. Износ од 257 

хиљада динара уплаћен на наменски инвестициони рачун број  105-42316-66 код АИК банке 

дана 21.03.2011. године.  

У прилогу Извештаја налази се и извод број 2 наменског рачуна града Новог Пазара за 

једнократну новчану помоћ бившим запосленима у ХК "Војин Поповић" број: 840-

0000002219741-52 од 21.03.2011. године. Салдо на рачуну износи 495 хиљада динара. 

Министарству није достављен доказ о правдању тих средстава чија је намена била плаћање 

трошкова провизије. 

 

Утврђено је: 

 Министраство рада и социјалне политике је извршило пренос средстава по 

основу једнократне помоћи у укупном износу од 120.000 хиљада динара. 

 Допуном записника са састанка одржаног 28.02.2011. године у вези са 

реализацијом Закључка којег је донела Влада Републике Србије, град Нови Пазар се 

обавезао да ће средства која добије за ову намену исплатити у једнаким износима од 465 

хиљада динара за 257 бивших запослених. 

 Допуном записника у вези са реализацијом Закључка Владе је уређено да ће 

остатком средстава град Нови Пазар платити провизију и друге евентуалне трошкове 

који проистекну из трансакције. 

 Град Нови Пазар је исплатио једнократну помоћ за 257 запослена у укупном 

износу од 119.248 хиљада динара (464 хиљада по запосленом), а износ од 257 хиљада 

динара динара на наменски инвестициони рачун број 105-42316-66 код АИК банке за 

изградњу Регионалног центра за дневни боравак и радно оспособљавање лица 

ометених у развоју. 

Салдо средстава на рачуну града Новог Пазара за једнократну новчану помоћ 

бившим запосленима у ХК "Војин Поповић" број: 840-0000002219741-52 на дан 

21.03.2011. године износи 495 хиљада динара. Министарству није достављен доказ о 

правдању тих средстава чија је намена била плаћање трошкова провизије. 

  

  

 

3.3.3.4.2. Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 494729 10 

 Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години исказало расходе за остале 

накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 119.953 хиљада динара.  

 Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-8799/2011-1 од 25.11.2011. године 

одобрена су средства у укупном износу од 120.000 хиљада динара за доделу једнократне 

помоћи грађанима којима је изузетно угрожен животни стандард, а који живе на 
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територијама јединица локалне самоуправе чији је степен развијености, у складу са Уредбом 

о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 

2011. годину, испод ребупличког просека, као и на подручју АП Косова и Метохије.  

 Задужује се Министарство рада и социјалне политике да из средстава утврђених 

Законом о буџету Републике Србије, раздео 22 - Министарство рада и социјалне политике, 

функција 070 - Социјална помоћ некласификована на другом месту, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, пренесе средства- на 

подрачуне надлежних центара за социјални рад, првенствено за помоћ грађанима који живе 

на територијама јединица локалне самоуправе из четврте групе степена развијености региона 

и јединица локалне самоуправе за 2011. годину.  

 Прву групу чине општине из 2. групе развијености у складу са Уредбом, за које је 

утврђен износ новчане помоћи само за грађане који су остали без запослења или који су 

остали без редовних  примања. Чине их четири (4) центра за социјални рад. Износ новчане 

помоћи је 5 хиљда динара по раднику.  

 Другу групу чине општине из 3. групе развијености у складу са Уредбом, за које је 

максималан износ новчане помоћи утврђен на износ од 1.000 хиљада динара за општине, 

односно градове преко 80.000 становника, а најнижи износ на 500 хиљада динара. За 

одређене општине из ове групе износ се увећава за по 100 хиљада динара на сваких 10.000 

становника (до 80.000 становника). Овом групом су обухваћени и грађани односно радници 

који су остали без редовних  примања према исказаној спецификацији надлежних органа. 

Чине их четрдесет седам (47) центра за социјални рад. Износ новчане помоћи је 5 хиљада 

динара по раднику.    

 Трећу групу чине 46 општина из 4. групе развијености у складу са Уредбом, изразито 

недовољно развијене јединице локалних самоуправа чији је степен  развијености испод 60% 

републичког просека, од којих је 27 општина степена развијености испод 50% од 

републичког просека и сматрају се девастираним подручјем. За ову групу максималан износ 

новчане помоћи утврђен је на износ од 1.600 хиљада динара за општине, односно  градове 

преко 50.000 становника, а најнижи износ на 500 хиљада динара за општине испод 50.000 

становника, док остале добијају по 100 хиљада динара на сваких 10.000 становника. 

Девастиране општине су добиле линеарно по 500 хиљада динара. Износ новчане помоћи је 5 

хиљда динара по раднику.    

 Четврту групу чине општине са територије Косова и Метохије (Косовска Митровица, 

Лепосавић, Зубин Поток, Штрпце, Косовска Каменица, Вучитрн, Грачаница, Србица) и 

поред тога што степен развијености ових општина није утврђен наведеном Уредбом. За ову 

групу утврђен је износ новчане  помоћи од 800 хиљада динара по општини, односно центру 

за социјални рад, за осам (8) центара, што је укупно 6.400 хиљада динара. 

3.3.4. Социјална заштита некласификована на другом месту - Функција 090 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22 - Министарство рада 

и социјалне политике, функција 090- Социјална заштита некласификована на другом месту,  

на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, опредељена су 

средства у укупном износу од 84.899 хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета.  
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 Министарство рада и социјалне политике је са наведене функције извршило расходе 

за накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 64.816 хиљада динара и то: 

 
                                                                                             У хиљадама динара               

Ред.бр. назив износ 

1. Накнаде за инвалидност 58.010 

2. Накнаде ратним војним инвалидима 4.975 

3. Накнаде за изузетну пензију Јованке Броз 1.831 

У К У П Н О 64.816 

 

3.3.4.1. Накнаде за инвалидност – конто 472121 

Министарство рада и социјалне политике, функција 090 – Социјална заштита 

некласификована на другом месту је извршило расходе за накнаде за инвалидност у износу 

од 58.010 хиљада динара.  

Тестирани су расходи у износу од 58.010 хиљада динара, односно 100,00%  

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 48-8349/2005-002 од 30.08.2007. године 

прихвата се Информација о царинским олакшицама за увоз аутомобила и рефундацији 

плаћеног износа пореза на додату вредност на увоз моторних возила од стране особа са 

инвалидитетом. 

 Министарство финансија и Министарство рада и социјалне политике се задужују да 

установе интерну процедуру по којој ће поступати код рефундације пореза на додату 

вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом са 100% 

телесним оштећењем, само до износа пореза на додату вредност обрачунатог на вредност 

путничког аутомобила у динарској противвредности до 10.000 евра. 

На основу члана 192. Став 1. Тачка 11а) Царинског закона („Службени гласник РС“ 

број 73/03, 61/05, 85/05 и 62/06 – др. закон) прописано је ослобађање од плаћања увозних 

дажбина на путничке аутомобиле за особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од 

најмање 70%, војне инвалиде од прве до пете групе, цивилне инвалиде рата од прве до пете 

групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних 

обољења, од параплегије и квадеиплегије, церебралне и дечије парализе и од мултиплекс 

склерозе, родитељи вишеструко ометене деце, која су у отвореној заштити, односно о којима 

родитељи непосредно брину. 

На основу Закључка Владе РС 05 број: 48-8349/2005-01 од 25. децембра 2005. године 

којим се прихвата Информација о царинским олакшицама за увоз возила и рефундација 

плаћеног пореза на додату вредност на увоз моторних возила од стране особа са 

инвалидитетом, врши се рефундација пореза на додату вредност плаћеног при увозу возила 

од стране инвалидних лица са 100% телесним оштећењем, при чему се имао у виду тежак 

социјални положај инвалидних лица са 100% телесним оштећењем, како би се рефундацијом 

плаћеног пореза на додату вредност при увозу возила за њихове потребе допринело 

реализацији социјалне политике Владе. 

У пракси је уочена злоупотреба у коришћењу наведених података у случају увоза 

моторних возила без плаћања увозних дажбина, па је Влада у циљу спречавања исте на 

седници од 05. Октобра 2006. године усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о 

царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати 
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царинског дуга („Службени гласник РС“ број 86/06) којом је ограничена вредност путничког 

аутомобила, која увозе особе са инвалидитетом, у динарској противвредности до 10.000 евра. 

   

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је у складу са Закључком 

Владе РС 05 број: 48-8349/2005-01 од 25. децембра 2005. године, донело Инструкцију у вези 

начина и поступка остваривања права ослобођења од плаћања увозних дажбина на увоз 

моторних возила од стране особа са инвалидитетом по основу члана 192. тачка 11а 

Царинског закона („Службени гласник РС“, бр. 73/03 и 61/05) и рефундације плаћеног ПДВ 

за инвалидна лица са 100% телесног оштећења по једном основу, број: 335-00-1/2006-15 од 

26.01.2006. године .  

Инструкцијом је уређено да лица из члана 192. Тачка 11а Царинског закона 

(„Службени гчласник РС“ број 73/03 и 61/05) ради остваривања права за ослобађање од 

увозних дажбина на увоз путничког аутомобила дужна су да поднесу захтев за утврђивање 

телесног оштећења надлежној организационој јединици Републичког фонда ПИО, односно у 

случају војних инвалида и цивилних инвалида рата - служби за борачко-инвалидску заштиту 

у општини према пребивалишту ради издавања потврде о групи инвалидитета.  

Уз захтев се подноси и оригинална медицинска документација, а зависно од 

категорије инвалидног лица као и: уверење да се родитељи непосредно брину о детету 

(уколико се ради о детету вишеструко ометеном у развоју), оверени препис радне књижице, 

потврду о задњем запослењу и пријаву о повреди на раду, односно доказ о професионалном 

обољењу (за осигуранике), чек од пензије (за кориснике пензија), и за војне и цивилне 

инвалиде рата од прве до пете групе правоснажно решење надлежног органа о признавању 

својства ратног војног инвалида и цивилног инвалида рата .  

Вештачење о постојању телесног оштећења се обавља у Републичком фонду за ПИО 

запослених (за лица која нису обавезно осигурана на ПИО и лица која су у систему социјалне 

заштите и осигуранике запослене), односно у Републичком фонду за ПИО самосталних 

делатности (за лица која обављају самосталну делатност и пољопривреднике). 

По обављеном вештачењу Фондови издају: 

1) потврду о степену телесног оштећења, уколико је утврђено телесно оштећење од 

најмање 70%, или се ради о слепом лицу, лицу оболелом од дистрофије и сродних мишићних 

и неуромишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, од целебралне и дечије 

парализе; или се ради о вишеструко ометеном детету које је у отвореној заштити, односно о 

којем родитељи непосредно брину. Потврду о утврђеном степену телесног оштећења по 

службеној дужности надлежни Фонд доставља Министарству, Сектору за заштиту особа са 

инвалидитетом и о истом обавештава подносиоца захтева. 

2) обавештење подносиоцу захтева уколико се утврди телесно оштећење у мањем 

проценту од 70%, односно ако се утврди да телесно оштећење не постоји. 

 

Министарство по добијеној потврди у року од 30 дана издаје потврду о ослобађању од 

плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом лицу 

које је поднело захтев. 

Инструкцијом је уређено да Министарство води електронску базу података о издатим 

потврдама.  

База података садржи следеће елементе: име и презиме лица које остварује право на 

царинске олакшице, ЈМБГ лица, адресу пребивалишта, организациону јединицу Фонда, 

односно надлежног општинског органа који је издао потврду, број досијеа у организационој 

јединици, односно надлежном општинском органу који је издао потврду, датум издавања 
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потврде од стране јединице Фонда ПИО, односно надлежног општинског органа, утврђен 

степен телесног оштећења, односно групе инвалидитета, датум пријема потврде у 

Министарству, број потврде и датум издавања од стране Министарства и број примерака 

потврде издате од стране Министарства. 

 

Инвалидна лица, односно лица са 100% телесног оштећења ради рефундације ПДВ на 

увоз путничког аутомобила потврду Министарства о наведеном степену телесног оштећења 

у два примерка подносе надлежној царинарници. Царинарница задржава један примерак, а 

други оверава и враћа кориснику повластице ради реализације поступка рефундације 

плаћеног ПДВ-а.  

Уз захтев за рефундацију плаћеног ПДВ-а (на прописаном обрасцу), корисник 

Министарству подноси и: примерак потврде царинарнице да је ПДВ плаћен, Јединствену 

царинску исправу (ЈЦИ) оверену од стране надлежне царинарнице и фотокопију личне карте.  

Министарство по примљеном захтеву припрема решење о рефундацији средстава 

кориснику олакшице. 

 

Увидом у документацију утврђено је да Сектор за заштиту особа са инвалидитетом 

Министарства упућује допис Секретаријату Министарства, у чијем прилогу се налази 

Преглед – Захтев за исплату – рефундацију плаћеног ПДВ-а лицима која су остварила право 

на повраћај на основу документације и личних захтева (потписану од стране помоћника 

министра). На основу наведене документације, државни секретар доноси Решење о 

расподели средстава буџета Републике Србије којим се одобрава пренос средстава 

Поштанској штедионици а.д. Београд у износу наведеном из захтева. 

У документацији се налази и извод којим се потврђује да је пренос извршен. 

 

Увидом у предмете физичких лица утврђено је, да у складу са Инструкцијом садрже: 

- Захтев за рефундацију ПДВ-а, 

- Потврду о степену телесног оштећења коју је издао Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање, 

- примерак потврде царинарнице да је ПДВ плаћен, 

- Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) оверену од стране надлежне царинанрнице, 

- Фотокопију личне карте и 

- Курсну листу на дан ЈЦИ. 

 

Одредбом члана 216. Тачком 13) Царинског закона ("Службени гласник РС" број: 

18/10) прописано је да су плаћања увозних дажбина ослобођени и војни инвалиди од I до V 

групе на путничке аутомобиле које унесу или приме из иностранства за личну потребу. 

Чланом 219. истог закона одређено је да Влада може да утврди врсту, количину и вредност 

робе из члана 215. до 218. овог закона на коју се плаћају увозне дажбине као и рокове, услове 

и поступак за остваривање права на ослобађање од увозних дажбина. 

Чланом 5. тачком 8. Царинског закона прописано је да су увозне дажбине царинске 

дажбине и друге дажбине које имају исто дејство, које се плаћају при увозу робе. 

Чланом 17. Царинског закона прописано је да царински органи наплаћује увозне и 

извозне дажбине као и остале дажбине, порезе, акцизе и таксе  у складу са прописима који 

уређују наплату.  

Влада је донела Уредбу о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају 

увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобађање од 
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плаћања увозних дажбина ("Службени гласник РС" број: 48/2010). Чланом 13. став 3. Уредбе 

прописано је да је корисник повластице из члана 13. Царинског закона ослобођен од плаћања 

увозних дажбина на путнички аутомобил запремине цилиндра 2.500 cm
3
 .   

 

Утврђено је: 

Одредбом члана 216. тачком 13. Царинског закона ("Службени гласник РС" 

број: 18/10) прописано је да су плаћања увозних дажбина ослобођени и војни инвалиди 

од I до V групе на путничке аутомобиле које унесу или приме из иностранства за личну 

потребу у динарској противвредности до 10.000 евра. Чланом 219. истог закона 

одређено је да Влада може да утврди врсту, количину и вредност робе из члана 215. до 

218. овог закона на коју се плаћају увозне дажбине као и рокове, услове и поступак за 

остваривање права на ослобађање од увозних дажбина. 

Влада је донела Уредбу о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају 

увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобађање 

од плаћања увозних дажбина ("Службени гласник РС" број: 48/10). Чланом 13. став 3. 

Уредбе прописано је да је корисник повластице из члана 216. тачка 13.  Царинског 

закона ослобођен од плаћања увозних дажбина на путнички аутомобил запремине 

цилиндра 2.500 cm
3
 .   

 

  

 

3.3.4.2. Накнаде ратним војним инвалидима – конто 472131 

Министарство рада и социјалне политике, функција 090 – Социјална заштита 

некласификована на другом месту је извршило расходе за накнаде ратним војним 

инвалидима у износу од 4.975 хиљада динара.  

3.3.4.3. Накнада за изузетну пензију Јованке Броз – конто 472521 01 

 У току 2011. године Министсрство рада и социјалне политике извршило је расходе на 

име накнаде за изузетну пезију Јованке Броз у укупном износу од 1.831 хиљада динара. 

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 181-7893/2006 од 17.08.2006. године,  

прихвата се Информација о потреби обезбеђивања средстава за исплату накнаде за изузетну 

пензију Јованке Броз.  

Министарство рада и социјалне политике се обавезује да ће обезбеђивати редовне 

месечне исплате накнаде за изузетну пензију Јованке Броз у висини износа од 91 хиљаду 

динара, почев од исплате за мај 2006. године. Наведена накнада усклађује се сваких шест 

месеци, почев од 01.01.2007. године, са растом просечне зараде у Републици у претходних 

шест месеци.  

У току 2011. године извршена су два усклађивања накнаде за изузетну пензију 

Јованке Броз. Усклађивања су извршена на основу Решења које је донело Министарство рада 

и социјалне политике и то: 

- Решењем о усклађивању накнаде за изузетну пензију број: 401-00-107/1/2011-23 од 

28.01.2011. године, којим је усклађена накнада за изузетну пензију у износу од 6,37 % , а 

према Саопштењу Републичког завода за статистику ЗП11 од 25.01.2011. године и 
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- Решењем о усклађивању накнаде за изузетну пензију број: 401-00-107/2/2011-23 од 

28.07.2011. године, којим је усклађена накнада за изузетну пензију у износу од 3,98 % , а 

према Саопштењу Републичког завода за статистику ЗП11 од 25.07.2011. године 

 Решење о усклађивању накнаде за изузетну пензију Јованке Броз потписује министар, 

у складу са одредбама члана 23. Став 2. Закона о државној управи, којим је између осталог 

прописано да министар доноси прописе и решења у управним и другим појединачним 

стварима и одлучује о другим питањима из делокруга Министарства.  

Решењем о распореду средстава буџета Републике Србије,  одобрава се пренос 

средстава са рачуна Извршења републичког буџета број 840-1620-21 на евиденциони рачун 

Министарства рада и социјалне политике број 840-1806-45, отворен за ту сврху. Средства се 

са евиденционог рачуна подижу налогом за исплату и евидентирају у дневнику благајне. У 

прилогу се налазе и налог благајни за наплату у корист рачуна Министарства рада и 

социјалне политике, налог благајни за исплату на терет рачуна Министарства рада и 

социјалне политике и признаница о пријему накнаде из благајне, коју потписују исплатилац 

и прималац средстав 

 

3.3.5. Уговор са Банком Поштанском штедионицом а.д. Београд 

Министарство рада и социјалне политике je закључилo Уговор о исплатама накнада 

корисницима права из надлежности Министарства рада и социјалне политике Број: 

401-00-604/2009-05 од 19.06.2009. године са Банкама Поштанска штедионица а.д. Београд.  

Предмет Уговора је регулисање и прецизирање међусобних права и обавеза 

уговорних страна поводом пружања услуга исплате накнаде корисницима права остварених 

по основу законских прописа који су у надлежности Министарства. 

Чланом 2. Уговора утврђена је обавеза Министарства да посредством Банке врши 

исплату накнада корисницима одређених права (дечији додатак, родитељски додатак, 

инвалидска примања бораца, војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, борачки 

додатак, годишње новчано примање за опоравак, допунска инвалиднина, инвалидска 

примања цивилних инвалида рата, материјално обезбеђење породице, додатак за негу и 

помоћ другог лица и породични смештај). 

Чланом 4.. Уговора уређена је обавеза банке да исплате права корисницима врши по 

основу података које доставља Министарство у електронској форми по усаглашеном 

дефинисаном слогу на један од следећих начина: 

- путем наменских текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника према 

најповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши Банка, осим исплате права на 

дечији додатак. инвалидна примања бораца, војних инвалида и корисника породичне 

инвалиднине, борачки додатак, годишње новчано примање за опоравак, допунска 

инвалиднина, инвалидска примања цивилних инвалида рата, материјално обезбеђивање 

породице, додатак за негу и помоћ другог лица и породични смештај (накнада за издржаване 

кориснике) чија накнада трошкова пада на терет Министарства. За исплату наведених права, 

Министарство се обавезује  да плаћа накнаду трошкова Банци у износу од 0,7% укупног 

износа пренетих средстава за ту намену у року од 15 дана од дана испостављања фактуре, 

- путем редовних текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника према 

Тарифи накнада за услуге које врши Банка, 

- доставом на кућну адресу уз накнаду трошкова према важећем ценовнику ЈП ПТТ 

саобраћаја "Србија" у року од 15 дана од дана испостављања фактуре. 
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Чланом 11. утврђена је обавеза Банке да: 

 - месечно извештава Министарство о извршеним исплатама за свако право 

појединачно, 

 - квартално извештава Министарство о рачунима са којих се не врши исплата дуже 

од 4 (четири) месеца, 

 - корисницима права, на њихов захтев, омогући добијање извештаја са описом права, 

стању и променама на рачуну, 

Чланом 12. уговора уређено је да је Уговор закључен на неодређено време, с тим што 

ће се једном годишње сагледавати ситуација на тржишту банкарских услуга и евентуалне 

промене законских прописа који регулишу права чије су исплате предмет овог Уговора. 

 

Министарство рада и социјалне политике је закључило Анекс Уговора о исплатама 

накнада корисницима права из надлежности Министарства рада и социјалне политике Бр. 

401-00-604/2009-05 од 19.06.2009. године, број: 120-01-108/2010-05 од 30.07.2010. године са  

Банкама Поштанска штедионица а.д. Београд  

Чланом 2. Анекса уговора се додаје у члану 2. основног уговоре тачка 11. која гласи: 

"Рефундација средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за инвалидна лица у 

складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 48-8349/2005-1 од 29.12.2005. године. 

Чланом 3. Анекса уговора је измењен члан 4. став 1. тачка1. основног уговора, тако да 

гласи: "Путем наменских текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника према 

најповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши Банка, осим исплате права на 

дечији додатак. инвалидна примања бораца, војних инвалида и корисника породичне 

инвалиднине, борачки додатак, годишње новчано примање за опоравак, допунска 

инвалиднина, инвалидска примања цивилних инвалида рата, материјално обезбеђивање 

породице, додатак за негу и помоћ другог лица и породични смештај (накнада за издржаване 

кориснике) и рефундација средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за 

инвалидна лица, чија накнада трошкова пада на терет Министарства. За исплату наведених 

права, Министарство се обавезује  да плаћа накнаду трошкова Банци у износу од 0,7% 

укупног износа пренетих средстава за ту намену у року од 15 дана од дана испостављања 

фактуре, 

Чланом 4. Анекса уговора измењен је члан 5. основног уговора, тако што се додаје 

став 2. који гласи: "За наменске текуће рачуне отворене по основу рефундације средстава 

плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за инвалидна лица неће се вршити 

обавештавање корисника достављањем извода на кућну адресу, а Банка ће на погодан начин 

обавестити кориснике о периоду у коме се могу подићи средства са наменског текућег 

рачуна".  

Чланом 5. Анекса уговора измењен је члан 9. основног уговора, тако што се додаје 

став 2. који гласи:"Банка се обавезује да за кориснике који остварују право на рефундацију 

средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за инвалидна лица изврши повраћај 

средстава по истеку 90 дана од дана уплате, а на писани захтев Министарства и раније": 

 

Министарство рада и социјалне политике је закључило Анекс II Уговора о исплатама 

накнада корисницима права из надлежности Министарства рада и социјалне политике Бр. 

401-00-604/2009-05 од 19.06.2009. године, Број 401-00-315/2011-11 од 22.03.2011. године са 

Банком Поштанска штедионица а.д. Београд.  

Чланом 2. Анекса уговора се додаје у члану 2. основног уговоре тачка 12. која гласи: 

"Исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа 
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у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином, ратним 

војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило на основу члана 60. 

Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца у складу са 

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1181/2011 од 24.02.2011. године.. 

Чланом 3. Анекса уговора  је измењен члан 4. став 1. тачка1. основног уговора, тако 

да гласи: "Путем наменских текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника према 

накповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши Банка, осим исплате права на 

дечији додатак. инвалидка примања бораца, војних инвалида и корисника породичпне 

инвалиднинине, борачки додатак, годишње новчано примање за опоравак, допунска 

инвалиднина, инвалидска примања цивилних инвалида рата, материјално обезбеђивање 

породице, додатак за негу и помоћ другог лица и породични смештај (накнада за издржаване 

кориснике), рефундација средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за 

инвалидна лица и исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног 

возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном 

запремином, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило 

на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 

бораца у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1181/2011 од 24.02.2011. 

године чија накнада трошкова пада на терет Министарства. За исплату наведених права, 

Министарство се обавезује  да плаћа накнаду трошкова Банци у износу од 0,7% укупног 

износа пренетих средстава за ту намену у року од 15 дана од дана испостављања фактуре, 

Чланом 4. Анекса уговора измењен је члан 5. основног уговора, тако што се додаје 

став 3. који гласи: "За наменске текуће рачуне отворене по основу  исплата  новчаног износа 

у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у 

основној верзији израде са најмањом радном запремином, ратним војним инвалидима који 

остварују право на путничко моторно возило на основу члана 60. Закона о основним правима 

бораца, војних инвалида и породица палих бораца у складу са Закључком Владе Републике 

Србије 05 број: 401-1181/2011 од 24.02.2011. године неће се вршити обавештавање 

корисника достављањем извода на кућну адресу, а Банка ће напогодан начин обавестити 

кориснике о периоду у коме се могу подићи средства са наменског текућег рачуна".  

Чланом 5. Анекса уговора измењен је члан 9. основног уговора, тако што се додаје 

став 3. који гласи:"Банка се обавезује да за кориснике који остварују право на исплату 

новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у 

Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином, ратним 

војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило на основу члана 60. 

Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца у складу са 

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1181/2011 од 24.02.2011. године изврши 

повраћај средстава по истеку 90 дана од дана уплате, а на писани захтев Министарства и 

раније". 

Министарство рада и социјалне политике je закључилo Анекс III Уговора о исплатама 

накнада корисницима права из надлежности Министарства рада и социјалне политике Бр. 

401-00-604/2009-05 од 19.06.2009. године, број: 120-01-108/1/2010-05 од 15.07.2011. године 

са Банкама Поштанска штедионица а.д. Београд.  

Чланом 2. Анекса уговора се додаје у члану 2. основног уговоре тачка 13. која гласи: 

новчана социјална помоћ. 

Чланом 3. Анекса уговора је измењен члан 4. став 1. тачка1. основног уговора, тако да 

гласи: "Путем наменских текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника према 

најповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши Банка, осим исплате права на 
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дечији додатак. инвалидна примања бораца, војних инвалида и корисника породичне 

инвалиднине, борачки додатак, годишње новчано примање за опоравак, допунска 

инвалиднина, инвалидска примања цивилних инвалида рата, материјално обезбеђивање 

породице, додатак за негу и помоћ другог лица и породични смештај (накнада за издржаване 

кориснике), рефундација средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за 

инвалидна лица и исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног 

возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном 

запремином, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило 

на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 

бораца у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1181/2011 од 24.02.2011. 

године и новчане социјалне помоћи чија накнада трошкова пада на терет Министарства. За 

исплату наведених права, Министарство се обавезује да плаћа накнаду трошкова Банци у 

износу од 0,7% укупног износа пренетих средстава за ту намену у року од 15 дана од дана 

испостављања фактуре, 

 

Министарство рада и социјалне политике је закључило Анекс IV Уговора о исплатама 

накнада корисницима права из надлежности Министарства рада и социјалне политике Бр. 

401-00-604/2009-05 од 19.06.2009. године, број: 120-01-108/2/2010-05 од 07.11.2011. године 

са Банкама Поштанска штедионица а.д. Београд.  

Чланом 2. Анекса уговора се додаје у члану 2. основног уговоре тачка 14. која гласи: 

посебна новчана помоћ. 

Чланом 3. Анекса уговора је измењен члан 4. став 1. тачка1. основног уговора, тако да 

гласи: "Путем наменских текућих рачуна уз накнаду трошкова на терет корисника према 

најповољнијој тарифи из Тарифе накнада за услуге које врши Банка, осим исплате права на 

дечији додатак. инвалидна примања бораца, војних инвалида и корисника породичне 

инвалиднине, борачки додатак, годишње новчано примање за опоравак, допунска 

инвалиднина, инвалидска примања цивилних инвалида рата, материјално обезбеђивање 

породице, додатак за негу и помоћ другог лица и породични смештај (накнада за издржаване 

кориснике), рефундација средстава плаћеног ПДВ-а за увоз путничких аутомобила за 

инвалидна лица и исплата новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног 

возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном 

запремином, ратним војним инвалидима који остварују право на путничко моторно возило 

на основу члана 60. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 

бораца у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1181/2011 од 24.02.2011. 

године, новчане социјалне помоћи и посебне новчане помоћи чија накнада трошкова пада на 

терет Министарства. За исплату наведених права, Министарство се обавезује  да плаћа 

накнаду трошкова Банци у износу од 0,7% укупног износа пренетих средстава за ту намену у 

року од 15 дана од дана испостављања фактуре, 

 

 Министарство рада и социјалне помоћи је на име ПТТ трошкова у 2011. години 

извршило расход у укупном износу од 243.539 хиљада динара и то по функцијама: 

                                                                    
                                                                  У хиљадама динара 

ф-ја назив износ 

0 1 2 

010 болест и инвалидност 35,291 

040 породица и деца 68,908 
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070 

социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 

другом месту 139,340 

090 социјална заштита некласификована на другом месту -   

У К У П Н О 243,539 

 

 

4. Издаци за нефинансијску имовину  

Министарство рада и социјалне политике је сачинило Директиву о међусобним 

обавезама и одговорностима Министарства и установа социјалне заштите (индиректних 

корисника) број: 401-00-2055/2007-23 од 22.01.2008. године. 

Одмах по ступању  на снагу Закона о буџету, надлежна организациона јединица у 

Сектору за економско - финансијске послове, надлежном сектору за послове социјалне 

заштите, доставља информацију о апропријацијама тј. економским класификацијама и 

средствима која су намењена за финансирање установа социјалне заштите. 

Распоред средстава се врши за: 

- материјалне трошкове и  

- инвестициона улагања. 

 Предлог распореда средстава за инвестициона улагања у установама врши сектор 

надлежан за послове социјалне заштите. Наведеним предлогом утврђују се и извори 

финансирања, тј. да ли се трансфер средстава врши из прихода буџета или сопствених  

прихода Министарства остварених по Закону о играма на срећу. 

 Наведени предлог распореда за инвестициона улагања надлежни сектор за послове 

социјалне заштите доставља Сектору за економско - финансијске послове у року од 5 (пет) 

дана од ступања на снагу Закона о буџету. Коначан распоред средстава одобрава министар, 

односно овлашћено лице од стране министра. 

 Центри  су у обавези да у својим финансијским плановима искажу и средства 

потребна за измиривање обавеза по основу наведених трансфера. 

 

 Трансфер средстава за инвестициона улагања врши се на основу Плана 

инвестиционих улагања у установама социјалне заштите и Распореда средстава за 

инвестициона улагања који Министарство доставља установама за сваку буџетску годину. 

 У случају да је вредност јавне набавке, након спроведеног поступка јавне набавке, 

већа од средстава која је Министарство утврдило у распореду средстава за инвестициона 

улагања установама, пре закључивања уговора, потребно је за већи обим средстава, добити 

сагласност сектора надлежног за послове социјалне заштите. Иста правило се примењује за 

додатне радове. Све измене настале у току године морају се исказати у финансијским 

плановима установа. 

 

 За први трансфер средстава по овом основу установе су у обавези да сектору за 

Економско-финансијске послове доставе: 

- захтев за трансфер средстава, 

- одлуку директора о избору извођача радова или добављача за опрему, 

- понуду изабраног извођача радова или добављача за опрему, 

- потписани уговор о предметној јавној набавци, а 
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- за авансне уплате и авансни рачун. 

 За други и сваки наредни трансфер средстава установе су у обавези да Сектору за 

економско-финансијске послове доставе: 

- захтев за трансфер средстава и  

- одговарајућу привремену ситуацију. 

 За коначне исплате потребно је доставити: 

- захтев за трансфер средстава, 

- окончану ситуацију или фактуру у зависности од уговора, односно врсте јавне 

набавке.     

 По извршеном трансферу средстава Сектор за економско - финансијске послове 

свакој установи доставља решење Министарства којим је извршен трансфер средстава. У 

решењу је утврђен рок за доставу документације којом се правда наменски утрошак 

средстава који је обавезујући за установу. Правдање средстава се врши на основу: 

- обавештења о извршеном плаћању (обавезни део је податак по ком решењу 

Министарства и када је извршено плаћање добављачу) и  

- извод Управе за трезор о преносу средстава добављачу. 

 У случају да установа на наведени начин не оправда наменски обезбеђена средства, 

зауставља се даљи трансфер средстава. 

 

 

Министарство рада и социјалне политике је донело акт Расподела средстава 

установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о 

буџету и Закону о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину 

("Службени гласник РС" број: 101/2010 и 78/2011) број: 401-00-9/4/2011-23 од 01.11.2011. 

године.  

Средства утврђена по Закону о буџету и Закону о изменама и допунама Закона о 

буџету Републике Србије за 2011. годину, у укупном износу од 26.489.317 хиљада динара се 

распоређују за: 

- функцију 070 - социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 

другом месту, извор 01 - приходи из буџета у износу од 25.812.889 хиљада динара (од чега: 

индиректним корисницима 6.847.107 хиљада динара, за директно финансирање права 

корисника и друге трансфере од стране Министарства у износз од 18.888.589 хиљада динара, 

трансфере другом нивоу власти у износу од 13.692 хиљада динара и нераспоређени део 

средстава - за отпремнине у износу од 19.000 хиљада динара, накнаде запосленима у износу 

од 18.001 хиљада динара и дотације невладиним организацијма у износу од 26.500 хиљада 

динара); 

- главу 22.4. функцију 070 - Буџетски фонд за установе социјалне заштите у укупном 

износу од 350.000 хиљада динара, извор 04- сопствени приходи буџетских корисника ( од 

чега: индиректним корисницима износ од 274.283 хиљада динара, за директно финансирање 

од стране Министарства 22.500 хиљада динара и нераспоређени део средстава из текуће 

године је 53.217 хиљада динара) и 

- пренете приходе из претходне године у износу од 326.428 хиљада динара (оод чега: 

индиректним корисницима 318.377 хиљада динара, а за директно финансирање од стране 

министарства опредељено је 8.052хиљада динара). 
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 Средства утврђена овим актом распоређена су за: 

- незавршена инвестициона улагања по јавним набавкама Министарства из 2010. 

године - Буџетски фонд за установе социјалне заштите, економска класификација 511 у 

укупном износу од 8.052 хиљада динара; 

- незавршена инвестициона улагања у установама за смештај корисника по јавним 

набавкама установа из 2010. године - Буџетски фонд за установе социјалне заштите, 

економска класификација 511 у укупном износу од 64.967 хиљада динара; 

- за набавку опреме у установама по јавним набавкама из 2010. године - Буџетски 

фонд за установе социјалне заштите, економска класификација 512 у укупном износу од 

16.339 хиљада динара; 

- инвестициона улагања у установама за јавне набавке у 2011. години - функција 070 

и Буџетски фонд за установе социјалне заштите, економска класификација 511 у укупном 

износу од 365.724 хиљада динара; 

- јавне набавке у 2011. години које спроводи Министарство за економску 

класификацију 511 у укупном износу од 15.000 хиљада динара; 

- набавку опреме у установма социјалне заштите за јавне набавке у 2011. години - 

Буџетски фонд за установе социјалне заштите, економска класификација 512 у укупном 

износу од 90.932 хиљада динара и 

- нематеријалну имовину - Буџетски фонд за установе социјалне заштите, економска 

класификација 515, функција 070 у укупном износу од 325 хиљада динара. 

 

Министарство финансија, Управа за трезор, Сектор за извршење буџета је дописом 

Број: 401-1654/2011-001-010 од 03.11.2011. године, дало сагласност Министарству рада и 

социјалне политике на распоред средстава предложен од стране овог Министарства дописом 

Број: 401-00-10/239/2011-23 од 02.11.2011. године  

 

 4.1. Министарство рада и социјалне помоћи 

4.1.1. Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 

месту - функција 070 

 4.1.1.1.  Зграде и грађевински објекти - конто 511000 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22 - Министарство рада 

и социјалне политике на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти, 

функција 070- социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, 

опредељена су средства у укупном износу од 159.154 хиљада динара (60.000 хиљада динара 

из извора 01 – Приходи из буџета и 99.154 хиљада динара из додатних прхода).  

Министарство је извршило издатке за зграде и грађевинске објекте у укупном износу 

од 74.792 хиљада динара (60.000 хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета и 14.792 

хиљада динара из додтаних прихода) и то:      
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                                                                                                        У хиљадама динара 

екон.клас. назив износ учешће 

0 1 2 3 

495112 изградња зграда и објеката 13.610 18,20 

495113 капитално одржавање зграда и објеката 46.390 62,02 

511322 капитално одржавање болница, ДЗ и старачких домова 14.791 19,78 

 I    У К У П Н О  511000 74.792 100,00 

 

Тестирани су издаци у износу од 74.792 хиљада динара, односно 100 %. 

4.1.1.1.1.  Изградња зграда и објеката - конто 495112 05 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. године на име издатака за 

изградњу зграда и објеката извршило пренос средстава у укупном износу од 13.610 хиљада 

динара и то:  

                                                                                                
                                                                                                   у хиљадама динара 

ред. 

број 

назив 

установе 

намена средстава  

добављач 

износ 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1. 

 доградња стационара "В:М. Домград"Лесковац 11.486 

стручни надзор  Биро за 

пројектовање"Цветковић" 

Књажевац 

 

230 

накнада за уређување 

грађевинског земљишта 

Дирекција за развој, урбанизам и 

изградњу општине Књажевац 

 

137 

Геронтолошки центар Књажевац  11.853 

 

 

2. 

 доградња објекта  

(прва привремена ситуација) 

"15. јули" д.о.о. Крагујевац  

1.757 

Геронтолошки центар Крагујевац 1.757 

У К У П Н О 13.610 

 

4.1.1.1.2.  Капитално одржавање зграда и објеката – конто 495113 01 

Министарство рада и социјалне политике  је у 2011. године на име издатака за 

капитално одржавање зграда и објеката извршило пренос средстава у укупном износу од 

46.390 хиљада динара и то: 

 

 
  у хиљадама динара 

Ред. 

број 

 

назив установе 

намена средстава  

добављач 

 

износ 

0 1 2 3 4 

1. 
Дом за смештај и негу 

старих лица Прокупље 

 

замена подних облога 

 

„Finish Deal“ д.о.о 

Београд. 
 

3,742 
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  у хиљадама динара 

Ред. 

број 

 

назив установе 

намена средстава  

добављач 
 

износ 

2. 

Геронтолошки центар 

"Столови", Матарушка 

бања 

адаптација и санација К-3 

са стационаром објекта 

 

ГМН "План" д.о.о. Пожега 11,009 

3. 
Геронтолошки центар 

Зрењанин 

адаптација приземља (аванс) "Техноградња" д.о.о. 

Зрењанин 
1,934 

4. 
Геронтолошки центар 

Крушевац 

санација објекта за смештај 

Б и Ц-замена подова и 

врата и замена 

електроинсталација 

 

„R.D.Tim live“ д.о.о. 
7,158 

5. 
Завод за васпитање 

младежи, Књажевац 

санација санитарних чворова 

(аванс) 

СЗТР "Мастер хоусе" 

Књажевац 
1,180 

 

 

 

 

6. 

 

замена столарије(предрачун) "Грамис"д.о.о. Београд 952 

санација крова (окончана 

ситуација) 

"Неимар плус" д.о.о. 

Београд 
265 

Завод за васпитање деце и омладине-Београд 1,217 

7. 
Дом за децу "Душко 

Радовић", Ниш 

адаптација просторија објекта 

дома(авансни предрачун) 

 

"Вагрес инг" д.о.о. Сврљиг 
1,551 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

санација крова ( I привремена 

ситуација) 
 

"В.М. Домград"Лесковац 
3,837 

 

стручни надзор 

Биро за 

пројектовање"Цветковић" 

Књажевац 

77 

Геронтолошки центар Књажевац 3,914 

9. 
Геронтолошки центар 

Сомбор 

 

санација система грејања 

 

"Цим Гас" д.о.о. Суботица 
2,359 

10. 
Геронтолошки центар 

"Јеленац", Алексинац 

санација трпезарије, терасе 

и котларнице  

 

"В.М. Домград"Лесковац 
4,840 

11. 

Завод за збрињавање 

одраслих лица "Мале 

пчелице" 

 

реконструкција 

канализационе мреже 

 

"СГС" д.о.о. Крагујевац 3,540 

12. 

Дом за децу и омладину 

ометену у развоју - 

Сремчица 

 

замена подова (аванс) 

ГПР "Изопром" д.о.о. 

Београд 903 

 

 

13. 

 

 

замена кровног покривача "Бонус стан" д.о.о. Нови 

Сад 
1,643 

санација фасаде "Озеблин" д.о.о. Ветерник 650 

Геронтолошки центар Бачка Паланка 2,293 

14. 
Специјални дом Трбуње-

Блаце 

 

уређење дворишта 

СЗР "Металпласт" 

Ђурђевац Блаце 
750 

  Укупно:   46,390 
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4.1.1.1.3.  Капитално одржавање болница, домова здравља и старачких домова – 

конто 511322 

Министарство је извршило издатке за капитално одржавање болница, домова здравља 

и старачких домова у укупном износу од 14.792 хиљада динара (из додатних прихода). 

Тестирани су издаци у износу од 14.792 хиљада динара, односно 100 %. 

 

На основу члана 112. Став 1. Тачка 2. Устава Републике Србије председник 

Републике је дана 10. Септембра 2008. Године донео:  

- Указ  о проглашењу Закона о потврђивању Споразума о финансирању („Додатно 

финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију“) између Републике Србије и 

Међународног удружења за развој  и  

- Указ о проглашењу Закона о потврђивању Споразума о зајму („Додатно 

финансирање Пројекта енергетске ефикасности за Србију“) између Републике Србије и 

Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС- Међународни уговори“ број 

83/2008). 

Споразум о финансирању „Додатно финансирање пројеката енергетске ефикасности 

за Србију" је закључен 27. Јула 2007. Године између Републике Србије и Међународног 

удружења за развој за потребе додатног финансирања активности везаних за Пројекат    

(кредит број 3870 – 1 YF). 

Међународно удружење се сагласило да Републици Србији, продужи кредит у износу 

једнаком противвредности од 6.600.000 Специјалних права вучења како би се помогло 

финансирање пројекта.  

Циљеви пројекта су да се помогне Републици Србији да се: 

-  повећа енергетска ефикасност у грејању објеката, како би се грејање учинило 

економски доступнијим и да се побољша функционално и здравствено окружење корисника,     

- смањи локални и глобални утицај на животну средину услед коришћења  нечистих 

горива за грејање објекта. 

 

Пројекат се састоји од Оригиналног пројекта и следећих додатних делова: 

- Модернизација енергетског система – уградња модерне ефикасне опреме у 

Клиничком центру Ниш кроз обезбеђење робе, радова и услуга;  

- Побољшање енергетске ефикасности у објектима социјалних служби – уградња 

енергетски ефикасне опреме и /или поправка инсталација у одабраним школама, болницама 

и установама социјалне заштите кроз обезбеђење робе, радова и услуга и 

- Техничка помоћ – техничка Агенцији за енергетску ефикасност Србије  и пружање 

подршке Јединици за реализацију пројекта. 

 

Споразум о зајму  „Додатно финансирање Пројеката енергетске ефикасности за 

Србију"  је закључен 27. Јула 2007. године између Републике Србије и Међународне банке за 

обнову и развој за потребе додатног финансирања активности везаних за Пројекат    (зајам 

број 7466 YF). 
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Међународно банка за обнову и развој се сагласила да Републици Србији, одобри 

зајам у износу од 13.300.000 EUR како би се помогло финансирање пројекта.  

Министарство рада и социјалне политике Републике Србије је закључило Уговор о 

извођењу радова број: 404-01-71/1/2011/2011-09 од 07.07.2011. године са предузећем „Ратко 

Митровић – Дедиње“ д.о.о. за извршење Модификације јавних грађевина у Србији са циљем 

побољшања енергетске ефикасности – SER-SEEP2-PB-ICB2-W-10, ПАРТИЈА 4 – 

Идентификациони број SER-SEEP-PB-ICB2-W-10-4EE за Дом  за децу и омладину Кулина у 

Алексинцу за усвојени износ уговора од 13.133 хиљада динара. 

 

 У мере енергетске ефикасности које су предмет пројекта спадају замена старих 

истрошених врата и прозора, уградња топлотне изолације, поправка и уградња кровне 

хидро/термалне изолације, уградња термостатичких вентила и реализација помоћних мера у 

циљу побољшања система грејања итд. Предвиђени датум завршетка свих радова је три 

месеца од датума почетка. 

У случају уговора о одмеравању, Предмер радова мора да садржи артикле/ставке са 

ценама а за радове које извођач треба да изврши. Предмер радова се користи за 

обрачунавање уговорене цене. Извођач ће бити плаћен за количину извршених радова по 

тарифи из Предмера радова за сваку ставку. 

У случају уговора са паушалним износом, Распоред активности мора да садржи 

активности са ценама за радове које извођач треба да изврши. Распоред активности користи 

се за праћење и контролу извршавање активности на бази којих ће извођач бити плаћен. Ако 

се материјали на локацији плаћају одвојено, извођач је дужан да испоруку материјала на 

локацију прикаже засебно у Распореду активности. 

Када се Програм, или у случају уговора са паушалним износом, Распоред активности, 

ажурирају, извођач је дужан да руководиоцу пројекта достави ажурирану прогнозу тока 

готовог новца. Прогноза тока готовог новца мора да садржи различите валуте, како је 

утврђено у Уговору, са извршеном конверзијом како је потребно према курсу наведеном у 

Уговору. 

Извођач је дужан да руководиоцу пројекта доставља месечне изводе са предвиђеном 

вредношћу извршеног рада умањену за претходно утврђени кумулативни износ. 

Руководилац пројекта је дужан да провери месечни извод који достави извођач и да потврди 

износ који му треба платити. 

Министарство рада и социјалне политике је дужно да задржи (не исплати) приликом 

сваког вршења плаћања извођачу 5% до завршетка радова у целини. Пошто руководилац 

пројекта изда потврду о завршетку радова, половина од укупно задржаног износа се 

исплаћује извођачу, а половина када истекне рок за отклањање недостатака и руководилац 

пројекта потврди да су сви недостаци уклоњени пре истека овог рока.   

Министарство рада и социјалне политике је дужно да извођачу плати аванс у износу 

15% најкасније 2 недеље од пријема Неусловљене банкарске гаранције у форми и од стране 

Банке коју су за инвеститора прихватљиви у износу и валути која одговара износу аванса. 

Гаранција остаје на снази док се не отплати аванс, али се износ гаранције постепено смањује 

за износ који извођач отплати. Извођач треба да користи аванс само да би платио опрему, 

постројење, материјалне и трошкове ангажовања неопходне искључиво за извршење 

уговора. Извођач је дужан да покаже да је аванс коришћен на овај начин тако што 

руководиоцу пројекта доставља примерке фактура или друге документације. 
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Предузеће „Ратко Митровић - Дедиње“ д.о.о. издало је авансни предрачун број 1061 

од 18.07.2011. године за извођење радова на објекту Институт за децу и омладину Кулина у 

Алексинцу, везано за пројекат Енергетска ефикасност у Србији, компонента Б у износу од 

15% од иницијалне уговорене вредности, односно 1.970 хиљада динара. У прилогу авансног 

предрачуна се налази и банкарска гаранција број 265-62-10273-74.  

Инструкцијом за плаћање од 18.07.2011. године Министарство рада и социјалне 

политике је наложило да се изврши плаћање предузећу „Ратко Митровић Дедиње“ д.о.о. на 

име авансног предрачуна у укупном износу од 1.970 хиљада динара и то: 

- са специјалног рачуна зајма IBRD број 7466 YF (70% авансног предрачуна) у износу 

од 1.379 хиљада динара и 

- са специјалног рачуна кредита IDA број 3870-1 YF (30% авансног предрачуна) у 

износу од 591 хиљада динара 

 

Министарство рада и социјалне политике је Решењем број 401-00-629/2011-01 од 

20.07.2011. године наложило да се предузећу „Ратко Митровић – Дедиње“ д.о.о. исплате 

средства у износу од 1.970 хиљада динара на рачун 265-1100310002205-30 са позивом на број 

1061 код Raiffeisen banke Београд, са специјалног рачуна зајма IBRD број 7466 YF и 

специјалног рачуна кредита IDA број 3870-1 YF, отвореног код  Raiffeisen bank Београд.  

Средства ће исплатити Јединица за имплементацију пројекта Енергетске ефикасности 

при Министарству инфраструктуре и енергетике Републике Србије, из средстава Споразума 

о финансирању између Републике Србије и Међународног удружења за развој, кредит број 

3870 – 1 YF и Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и 

развој, зајам број 7466 YF. 

Предузеће „Ратко Митровић - Дедиње“ д.о.о. испоставило је I привремену ситуацију 

број 1116 од 03.10.2011. године за извођење радова на објекту Институт за децу и омладину 

Кулина у Алексинцу у износу од 8.320 хиљада динара. Укупна вредност извршених радова 

по овој ситуацији у износу од 10.399 хиљада динара са ПДВ-ом умањена је за оправдани 

аванс по овој ситуацији  у износу од 1.560 хиљада динара (15% од 10.399 хиљада динара) и 

задржаног депозита у износу од 520 хиљада динара (5% од 10.399 хиљада динара)  

Инструкцијом за плаћање од 14.10.2011. године Министарство рада и социјалне 

политике је наложило да се изврши плаћање предузећу „Ратко Митровић Дедиње“ д.о.о. на 

име авансног предрачуна и то: 

- са специјалног рачуна зајма IBRD број 7466 YF (70% авансног предрачуна) у износу 

од 5.824 хиљада динара и 

- са специјалног рачуна кредита IDA број 3870-1 YF (30% авансног предрачуна) у 

износу од 2.496 хиљада динара 

 

Министарство рада и социјалне политике је Решењем број 401-00-915/2011-01 од 

14.10.2011. године наложило да се предузећу „Ратко Митровић – Дедиње“ д.о.о. исплате 

средства у износу од 1.970 хиљада динара на рачун 265-1100310002205-30 са позивом на број 

1116 код Raiffeisen banke Београд, са специјалног рачуна зајма IBRD број 7466 YF и 

специјалног рачуна кредита IDA број 3870-1 YF, отвореног код  Raiffeisen bank Београд.  
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Предузеће „Ратко Митровић - Дедиње“ д.о.о. испоставило је окончану ситуацију број 

1153 од 21.11.2011. године за извођење радова на објекту Институт за децу и омладину 

Кулина у Алексинцу у износу од 4.416 хиљада динара. Укупна вредност извршених радова 

по овој ситуацији у износу од 15.479 хиљада динара са ПДВ-ом умањена је за оправдани 

аванс по овој ситуацији  у износу од 410 хиљада динара  и задржаног депозита у износу од 

254 хиљада динара (5% од 5.080 хиљада динара)  

Инструкцијом за плаћање од 30.11.2011. године Министарство рада и социјалне 

политике је наложило да се изврши плаћање предузећу „Ратко Митровић Дедиње“ д.о.о. на 

име авансног предрачуна и то: 

- са специјалног рачуна зајма IBRD број 7466 YF (70% авансног предрачуна) у износу 

од 3.091 хиљада динара и 

- са специјалног рачуна кредита IDA број 3870-1 YF (30% авансног предрачуна) у 

износу од 1.325 хиљада динара 

 

Министарство рада и социјалне политике је Решењем број 401-00- /2011-01 од 

30.11.2011. године наложило да се предузећу „Ратко Митровић – Дедиње“ д.о.о. исплате 

средства у износу од 1.970 хиљада динара на рачун 265-1100310002205-30 са позивом на број 

1153 код Raiffeisen banke Београд, са специјалног рачуна зајма IBRD број 7466 YF и 

специјалног рачуна кредита IDA број 3870-1 YF, отвореног код  Raiffeisen bank Београд. 

 

 

 

 

Преглед извршених исплата рачуна зајма IBRD број 7466 YF и рачуна кредита IDA 

број 3870-1 YF: 
                                                                                     

      инструкција 

куповни 

курс 

износ по 

куповном курсу 

средњи 

курс 

износ по 

средњем курсу 

курсне 

разлике датум назив еури износ рајфајзен НБС 

0 1 2 3 4 5(2*4) 6 7(2*6) 8(7-5) 

22.07.2011. ИБРД 7466 13,323.58      1,378,990.28      103.5000 1,378,990.28      104.7648 1,395,842.19      16,851.91 

аванс ИДА 3870 5,710.10      590,995.83      103.5001 590,995.83      104.7648 598,217.48      7,221.65 

I УКУПНО КУРСНЕ РАЗЛИКЕ  24,073.56 

28.10.2011. ИБРД 7466 58,255.02      5,823,689.87      99.9688 5,823,689.87      100.2697 5,841,213.38      17,523.51      

  ИДА 3870 24,966.44      2,495,867.09      99.9688 2,495,867.09      100.2697 2,503,377.45      7,510.36      

II УКУПНО КУРСНЕ РАЗЛИКЕ  25,033.87      

09.12.2011. ИБРД 7466 30,216.51      3,091,149.31      102.3000 3,091,149.31      103.3336 3,122,380.76      31,231.45 

  ИДА 3870 12,949.93      1,324,778.27      102.3000 1,324,778.27      103.3336 1,338,162.89      13,384.62 

II УКУПНО КУРСНЕ РАЗЛИКЕ  44,616.07 

 укупно ИБРД 7466 101,795.11 10,293,829.46   10,293,829.46   10,359,436.33      65,606.87 

 укупно ИДА 3870 43,626.47 4,411,641.19   4,411,641.19   4,439,757.82 28,116.63 

IV У К У П Н О (I+II+III) 145,421.58 14,705,470.65   14,705,470.65   14,799,194.15      93,723.50 
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4.1.1.2.  Машине и опрема - конто 512000 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22, Глави 22.0. - 

Министарство рада и социјалне политике, функцији 070 – Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на другом месту, на економској класификацији 512 – 

Maшине и опрема, опредељена су средства у укупном износу од 71.149 хиљада динара, из 

додатних прихода. 

Министарство је на економској класификацији 512 (функција 070) извршило издатке 

за набавку машина и опреме у укупном износу од 1.549 хиљада динара и то: 

                                                                                           
                                                                                             У хиљадама динара 

екон.клас. назив износ учешће 

0 1 2 3 

512221 рачунарска опрема 1.025 66,17 

512222 штампачи 80 5,17 

512232 телефони 20 1,29 

512233 мобилни телефони 264 17,04 

512242 фотографска опрема 160 10,33 

 I    У К У П Н О  512000 1.549 100,00 

 

 

Тестирани су издаци у износу од 1.549 хиљада динара, односно 100%. 

 

Одлуком 16/11 о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-

35/1/2011-05 од 22.03.2011. године, Министарство је спровело поступак јавне набавке 

рачунарске и телекомуникационе опреме за потребе пројекта ''Успостављање и примена 

система лиценцирања пружилаца услуга социјалне заштите у Србији". Очекивана и 

процењена вредност јавне набавке мале вредности је око 1.549 хиљада динара.  

Одлуком о избору најповољније понуде бро:ј 404-02-35/9/2011-05 од 28.03.2011. 

године, као најповољнија изабрана је понуда понуђача  ''ABC Link d.o.o.'' Београд. 

Министарство рада и социјалне политике је закључило Уговор о јавној набавци 

рачунарске и телекомуникационе опреме за потребе пројекта  "Успостављање и примена 

система лиценцирања пружилаца услуга социјалне заштите у Србији '' број: 404-02-

35/11/2011-05 од 08.04.2011. године са испоручиоцем ''ABC Link d.o.o.'' 

Предмет уговора је набавка рачунарске и телекомуникационе опреме за потребе 

пројекта "Успостављање и примена система лиценцирања пружилаца услуга социјалне 

заштите у Србији '' у складу са прихваћеном понудом , a у свему према спецификацији из 

члaна 1. уговора. 

Чланом 2. уговора уређена је укупна вредност опреме у износу од 1.827 хиљада 

динара са ПДВ-ом. Исплату уговореног износа Министарство ће извршити у року од 10 дана 

од дана испоруке опреме, а на основу испостављене фактуре испоручиоца. 

''ABC Link d.o.o.'' је испоставио рачун број 04-28/11 од 20.04.2011. године на износ од 

1.549 хиљада динара и рачун отпремницу  број: 04-28/11 од 28.04.2011. године, оверену и 

потписану од стране лица које је робу издаlо и лица које је робу примило. 

Министарство рада и социјалне политике је Решењем о распореду средстава буџета 

Републике одобрило пренос средстава са раздела 24- Министарство рада и социјалне 
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политике, функција 070, економска класификација 512221, 512222, 512232, 512233 и 512242, 

извор финансирања 05- донације од иностраних земаља.  

Издаци Министарства у износу од 1.549 хиљада динара евидентирани су на издатке за 

набавку машина и опреме и то: 

 рачунарске опреме (конто 512221)  у износу од 1.026 хиљада динара, 

 штампача (конто 512222)   у износу од 80 хиљада динара,  

телефона (конто 512232) у износу од 20 хиљада динара, 

 мобилних телефона (конто 512233) у износу од 263 хиљада динара и  

фотографске опреме (конто 512242)  у износу од 160 хиљада динара.  

 

 

4.1.2. Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада - 

функција 410 

4.1.2.1. Машине и опрема - конто 512000 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22, Глави 22.0. - 

Министарство рада и социјалне политике, функцији 410 – Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада, на економској класификацији 512 – Машине и опрема, 

опредељена су средства у укупном износу од 140.825 хиљада динара и то:  2.200 хиљада 

динара из извора 01 – Приходи из буџета и 138.625 хиљада динара из додатних прихода. 

Глава 22.0. – Министарство рада и социјалне политике је извршило издатке за машине 

и опрему у укупном износу од 1.445 хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета.  

 

Тестирани су издаци у износу од 1.319 хиљада динара, односно 91,28 %. 

 

4.1.2.1.1. Опрема за саобраћај - конто 512100 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило издатке за 

набавку аутомобила у укупном износу од 888 хиљада динара (из извора 01 – Приходи из 

буџета). 

Тестиран је износ од 888 хиљада динара, односно 100%. 

 

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 46-7872/2011 од 20.октобра 2011. године 

донета је одлука да се у својину Републике Србије, за потребе Министарства рада и 

социјалне политике прибави 5 (пет) путничких аутомобила, средње класе, радне запремине 

мотора 1000-12000 цм
3
, са пет врата и пет седишта,чија процењена вредност јавне набавке 

износи укупно 4.500 хиљада динара. 

Средства за прибављање путничких аутомобила у износу од 4.500 хиљада динара без 

ПДВ-а (са ПДВ-ом у износу од 5.310 хиљада динара) обезбеђена су Законом о буџету 

Републике Србије за 2011. годину, Финансијским планом за 2011. годину и планом јавних 

набавки за 2011. годину, на разделу 24 - Министарство рада и социјалне политике, 

апропријација 512 - Машине и опрема, економска класификација 5121 - аутомобили и то на 

следећи начин:  
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- износ од 4.000 хиљада динара са ПДВ-ом обезбеђен је на позицији Глава 24.1 - 

Инспекторат за рад, извор финансирања 01 - Приходи из буџета и 

- износ од 1.310 хиљада са ПДВ-ом обезбеђен је на разделу 24 - Министарство рада и 

социјалне политике, функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по 

питању рада, извор финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника. 

  

Одлуком о покретању отвореног поступка број:  404-02-00083/1/2011-05 од 

21.10.2011. године, Министарство је покренуло поступак јавне набавке путничких 

аутомобила. 

Одлуком о избору најповољније понуде број: 404-02-83/8/2011-05 од 

01.12.2011.године, као најповољнија изабрана је понуда понуђача ’’Ауточачак’’ д.о.о. 

Министарство рада и социјалне политике је закључило Уговор о испоруци добара 

број: 404-02-83/2011-05 од 12.12.2011. године са испоручиоцем ’’Ауточачак’’ д.о.о. 

Предмет уговора је набавка пет путничких аутомобила, према спецификацији која је 

саставни део уговора. 

Укупна цена возила одређена је понудом и износи 4.888 хиљада динара. 

Предузеће ’’Ауточачак’’ д.о.о. је дана 12.12.2011. године, испоставило Министарству 

пет фактура у укупном износу од 4.888 хиљада динара (фактуре број: 150-400-38078; 150-

401-38078; 150-402-38078; 150-403-38078 и 150-404-38078) 

Министарство је Решењем о расподели средстава број: 401-00-00003/2011-17-2161 од 

12.12.2011. године одобрило пренос средстава у укупном износу од 4.888 хиљада динара, од 

чега је:  

- износ од 4.000 хиљаде динара са Главе 22.1. Инспекторат за рад, економска 

класификација 512- Машине и опрема, извор финансирања 01 – Приходи из буџета и 

- износ од 888 хиљада динара са функције 410 – Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада, економска 512 – Машине и опрема, извор финансирања 

01 – Приходи из буџета.  

 

Министарство финансија - управа за трезор је 17.11.2011. године e-mailom обавестила 

кориснике буџетских средстава да се Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-

8600/2011 од 11.11.2011. године налаже корисницима буџета Републике Србије који 

остварују сопствене приходе, а који се исказују на класификацији према изворима 

финансирања извор 04 – сопствени приходи буџетских корисника, да не врше плаћања из тих 

прихода, осим за расходе за запослене и сталне трошкове. У циљу реализације наведеног 

Закључка Владе, Министарство финнсија, Управа за трезор је затворила сиситем за 

извршење буџета за унос захтева за преузимање обавеза и плаћање, за све кориснике, осим за 

кориснике на које се ограничење не односи, што је регулисано тачком 2. Закључка.   

Корисници буџетских средстава, убудуће ће из сопствених прихода моћи да реализују само 

расходе за запослене и сталне трошкове, како је регулисано тачком 1. Закључка. 

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-8600/2011 од 11.11.2011. године у 

циљу  спровођења члана 7. став 3-7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину 

("Службени гласник РС" број: 101/10 и 78/11) Влада налаже корисницима буџета Републике 

Србије који остварују сопствене приходе, а који се исказују на класификацији према 

изворима финансирања 04- Сопствени приходи буџетских корисника, да не врше плаћања из 

тих прихода, осим за расходе за запослене и сталне трошкове.  

Ограничење из става 1. ове тачке примењиваће се док се не оствари суфицит у буџету 

Републике србије на сопственим приходима у укупном износу од 9.000.000 хиљада динара. 
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Министарство је Решењем о укњижењу опреме за саобраћај број: 401-00-00407/2011-

17/10 од 27.12.2011. године наложило Одсеку за финансијско-рачуноводствене послове 

Управе за заједничке послове републичких органа укњижење пет аутомобила. 

 

 

4.1.2.1.2. Административна опрема - Конто 512200  

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило издатке за 

набавку административне опреме у укупном износу од 557 хиљада динара и то: 

                                                                                                                                       
               у хиљадама динара 

конто назив износ учешће 

0 1 2 3 

512212 уградна опрема 167 29,98 

512221 рачунарска опрема 278 49,91 

512222 штампачи 27 4,85 

512232 телефони 31 5,57 

512241 електронска опрема 54 9,69 

У К У П Н О 557 100,00 

 

 

 Тестиран је износ од 431 хиљада динара, односно 77,38 %. 

 

Одлуком 24/10 о покретању поступка јавне набавке, мале вредности, број: 404-02-

66/1/2011-05 од 12.09.2011. године, Министарство рада и социјалне политике је покренуло 

поступак набавке административне и рачунарске опреме (сервер, штампачи, факс апарати, 

пројектор, клима). Очекивана и процењена вредност јавне набавке је око 400 хиљада динара. 

Одлуком  о избору најповољније понуде број: 404-02-66/9/2011-05 од 19.09.2011. 

године, као најповољнија изабрана је понуда понуђача List Computers d.o.o.  

 

Министарство рада и социјалне политике је закључило  Уговор о јавној набавци мале 

вредности административне и рачунарске опреме број: 404-02-66/2011-05 од 28.09.2011. 

године са понуђачем List Computers d.o.o. 

Предмет уговора је испорука добара - административне и рачунарске опреме (сервер, 

штампачи, факс апарати, пројектор, клима) за потребе Министарства рада и социјалне 

политике, а према спецификацији која је саставни део овог уговора. 

Чланом 2. став 3. Уговора уређено је да се испоручилац обавезује да обезбеди опрему 

у року од 10 дана од дана потписивања уговора. 

Чланом 4. Уговора уређено је да цена опреме, у складу са понудом, износи 431 

хиљада динара са  ПДВ-ом. 

List Computers d.o.o. је доставило рачуне-отпремнице број: 

- 11-300-000205 од 13.10.2011. године на износ од 278 хиљада динара; 

- 11-300-000199 од 06.10.2011. године на износ од 95 хиљада динара и 

- 11-300-000198 од 06.10.2011. године на износ од 58 хиљада динара 
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Издаци Министарства у износу од 431 хиљада динара евидентирани су на издатке за 

набавку административне опреме и то:  рачунарска опрема (конто512221) износ од 278 

хиљада динара, штампачи (конто512222) износ од 27 хиљада динара, телефони 

(конто512232) износ од 31 хиљада динара и електронска опрема (конто512241) износ од 95 

хиљада динара. 

                                                               

Министарство је пренело средства List Computers-u d.o.o.  и то по основу Решења о 

расподели средстава буџета Републике Србије број: 

- 401-00-0003/2011-17-1671 од 10.10.2011.године укупан износ од 95 хиљада динара 

(клима уређај – 41 хиљада динара и електронска опрема – 54 хиљада динара),  

- 401-00-0003/2011-17-1672 од 10.10.2011. године укупан износ од 58 хиљада динара 

(два штампача – 27 хиљада динара и два факс апарата – 31 хиљада динара) и 

- 401-00-0003/2011-17-1817 од 31.10.2011 године износ 278 хиљада динара, за 

набавку рачунарске опреме.   

 Министарство рада и социјалне политике, Одсек за економско-финансијске послове   

је донело Решење о укњижењу административне опреме број: 401-00-00407/2011-17/07 од 

26.10.2011. године, којим се налаже Одсеку за финансијско - рачуноводствене послове 

Управе за заједничке послове републичких органа  да у књиговодствену евиденцију 

Министарства рада и социјалне политике укњижи административна опрема у складу са 

документацијом, према следећим подацима: уградна опрема - клима уређај, електронска, 

рачунарска и комуникациона опреме. 

 

4.1.2.2. Нематеријална имовина - Конто 515000 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22, Глави 22.0. - 

Министарство рада и социјалне политике, функцији 410 – Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада, на економској класификацији 515 – Нематеријална 

имовина, опредељена су средства у укупном износу од 64.645 хиљада динара и то: 7.200 

хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета и 57.445 хиљада динара из додатних 

прихода. 

Министарство рада и социјалне политике је у 2011. години извршило издатке за 

набавку нематеријалне имовине у укупном износу од 2.627 хиљада динара и то: 

 
                                                                                           у хиљадама динара 

конто назив износ учешће 

0 1 2 3 

515111 компјутерски софтвер 1.647 62,70 

515192 лиценце 980 37,30 

У К У П Н О 2.627 100,00 

 

 Тестиран је износ од 2.627 хиљада динара, односно 100 %. 
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4.1.2.2.1. Компјутерски софтвер – конто 515111 

Министарство је извршило издатке за набавку компјутерског софтвера у укупном 

износу од 1.646 хиљада динара (из извора 01 – Приходи из буџета). 

 

Тестиран је износ од 1.646 хиљада динара, односно 100 %. 

 

Одлуком 22/11 о покретању поступка јавне набавке, мале вредности, број: 404-02-

0043/2011-05 од 14.04.2011. године, покренут је поступак јавне набавке апликативних 

софтвера за потребе Министарства рада и социјалне политике. Очекивана и процењена 

вредност набавке је око 1.400 хиљада динара. 

Одлуком о избору најповољније понуде број: 404-02-0043/9/2011-05 од 21.04.2011. 

године Министарства рада и социјалне политике  је као најповољнију изабрао понуду 

понуђача ’’Бит Импекс"  д.о.о. Београд. 

Министарство рада и социјалне политике  је закључило Уговор о јавној набавци 

апликативних софтвера за потребе Министарства рада и социјалне политике,  број: 404-02-

43/10/2011-05 од 05.05.2011. године са понуђачем ’’Бит Импекс" д.о.о. 

Предмет уговора је набавка апликативних софтвера за потребе Министарсрва рада и 

социјалне политике и то: 

- за евиденцију и обрачун основних средстава, 

- за помоћну евиденцију о возилима и  

- за обрачун зарада и материјалних трошкова индиректних корисника. 

 Укупна цена предметних апликативних софтвера, као и пратећих услуга износи 1.646 

хиљада динара са ПДВ-ом. 

Рок за испоруку предметних апликативних софтвера и пратећих услуга је најкасније 

30 дана након обостраног потписивања уговора. 

’’Бит Импекс" д.о.о. је Министарству доставио фактуре у укупном износу од 1.646 

хиљада динара и то фактуре број: 

- 1305-1/2011 од 13.05.2011. године на износ од 354 хиљада динара, 

- 2906-1/2011 од 29.06.2011. године на износ од 706 хиљада динара и  

- 1710-1/2011 од 17.10.2011. године на износ од 587 хиљада динара 

Министарство рада и социјалне политике је извршило пренос средства и то по основу 

Решења о расподели средстава буџета Републике Србије број: 

- 401-00-0003/2011-17-832 од 13.05.2011.године износ од 354 хиљада динара,  

- 401-00-0003/2011-17-1207 од 15.08.2011. године износ од 706 хиљада динара,  

- 401-00-0003/2011-17-1770 од 24.10.2011 године износ 587 хиљада динара. 

 

Министарство је Решењима о укњижењу нематеријалне имовине број 401-00-

00407/2011-17/05 од 12.09.2011. године и број 401-00-00407/2011-17/08 од 10.11.2011. године 

наложило укњижење компјутерских софтвера Одсеку за финансијско-рачуноводствене 

послове Управе за заједничке послове републичких органа. 

 

4.1.2.2.2. Лиценце – конто 515192 

Министарство је извршило издатке за лиценце у укупном износу од 980 хиљада 

динара (из извора 01 – Приходи из буџета). 
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Тестиран је износ од 980 хиљада динара, односно 100 %. 

 

 Министарство рада и социјалне политике  је у току 2011. године  спровело три 

поступка јавне набавке мале вредности за набавку лиценци. 

 Одлуком 5/11 о покретању поступка јавне набавке мале вредности,број: 404-02-

9/1/2011-05 од 20.01.2011. године покренут је поступак набавке лиценци за Windows 7 

Proffesional 32 bit и лиценци за Microsoft Office Home and Business 2010 32 bit. Очекивана и 

процењена вредност јавне набавке је око 600 хиљада динара без ПДВ-а.  

 Одлуком о избору најповољније понуде број: 404-02-9/9/2011-05 од 28.01.2011. 

године, као најповољнија изабрана је понуда понуђача  ''Ewe Comp" д.о.о. Земун. 

 Министарство је закључило Уговор о јавној набавци лиценци за Windows 7 

Proffesional и Microsoft Office Home and Business 2010 број: 404-02-9/11/2011-05 од 

11.02.2011. године са понуђачем ''Ewe Comp" д.о.о. 

 Предмет уговора је набавка лиценци ради инсталације на рачунаре и лап топове који 

немају оперативни систем или који не испуњавају техничке аспекте доменског окружења за 

потребе Министарства рада и социјалне политике, а у свему према следећем: 

- Лиценца за Windows 7 Proffesional 32 bit - 13 комада  

- Лиценца за Microsoft Office Home and Business 2010 32 bit - 13 комада. 

  

 Чланом 2. Уговора уређена је цена по лиценци са ПДВ-ом и то: 

- Лиценца за Windows 7 Proffesional 32 bit - 21 хиљада динара  

- Лиценца за Microsoft Office Home and Business 2010 32 bit - 30 хиљада динара. 

 Укупна вредност уговора износи 671 хиљада динара са ПДВ-ом. 

 

 Чланом 4. уговора уређено је да је испоручилац обавезан да испоручи лиценце у року 

од 7 дана од дана потписивања уговора.  

 

 ''Ewe Comp" д.о.о. је испоставио рачун-отпремницу Министарству број: 11-300-

006409 од 17.02.2011. године у износу од 671 хиљада динара, на основу које је Министарство 

пренело средстава Решењем број 401-00-00003/2011-17-278 од 18.02.2011. године. 

 Одлуком 17/11 о покретању поступка јавне набавке мале вредности,број: 404-02-

37/1/2011-05 од 22.03.2011. године покренут је поступак набавке лиценци за Windows 7 

Proffesional 32 bit и лиценци за Microsoft Office Home and Business 2010 32 bit. Очекивана и 

процењена вредност јавне набавке је око 170 хиљада динара без ПДВ-а.  

 Одлуком о избору најповољније понуде број: 404-02-37/9/2011-05 од 28.03.2011. 

године, као најповољнија изабрана је понуда понуђача  ''Ewe Comp" д.о.о. Земун. 

 

 Министарство је закључило Уговор о јавној набавци лиценци за Windows 7 

Proffesional и Microsoft Office Home and Business 2010 број: 404-02-37/11/2011-05 од 

07.04.2011. године са понуђачем ''Ewe Comp" д.о.о. 
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 Предмет уговора је набавка лиценци ради инсталације на рачунаре и лап топове који 

немају оперативни систем или који не испуњавају техничке аспекте доменског окружења за 

потребе Министарства рада и социјалне политике, а у свему према следећем: 

- Лиценца за Windows 7 Proffesional 32 bit - 4 комада  

- Лиценца за Microsoft Office Home and Business 2010 32 bit - 4 комада. 

  

 Чланом 2. Уговора уређена је цена по лиценци са ПДВ-ом и то: 

- Лиценца за Windows 7 Proffesional 32 bit - 21 хиљада динара  

- Лиценца за Microsoft Office Home and Business 2010 32 bit - 28 хиљада динара. 

 Укупна вредност уговор износи 195 хиљада динара са ПДВ-ом. 

 

 Чланом 3. уговора уређено је да је испоручилац обавезан да испоручи лиценце у року 

од 5 дана од дана потписивања уговора.  

 ''Ewe Comp" д.о.о. је испоставио рачун-отпремницу Министарству број: 11-300-

014215 од 08.04.2011. године у износу од 195 хиљада динара, на основу које је Министарство 

пренело средстава Решењем број: 401-00-00003/2011-17-615 од 12.04.2011 године. 

 Одлуком 29/11 о покретању поступка јавне набавке мале вредности,број: 404-02-

87/1/2011-05 од 24.10.2011. године покренут је поступак набавке лиценци приступ терминал 

серверу за потребе Министарства рада и социјалне политике. Очекивана и процењена 

вредност јавне набавке је око 100 хиљада динара без ПДВ-а.  

 Одлуком о избору најповољније понуде број: 404-02-87/9/2011-05 од 31.10.2011. 

године, као најповољнија изабрана је понуда понуђача  ''Ewe Comp" д.о.о. Земун. 

 Министарство је закључило Уговор о јавној набавци лиценци за приступ терминал 

серверу број: 404-02-87/11/2011-05 од 10.11.2011. године са понуђачем ''Ewe Comp" д.о.о. 

 Предмет уговора је набавка 10 лиценци за потребе функционисања књиговодственог 

софтвера и то: 

- Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 Government OPEN 1 License No Level 

Device CAL Device CAL и 

- Microsoft Windows Server CAL 2008 Government OPEN 1 License No Level Device 

CAL Device, CAL. 

  

 Чланом 2. Уговора уређена је цена по лиценци са ПДВ-ом и то: 

- Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2008 Government OPEN 1 License No Level 

Device CAL Device CAL - 8 хиљада динара и 

- Microsoft Windows Server CAL 2008 Government OPEN 1 License No Level Device 

CAL Device, CAL - 3 хиљада динара. 

 Укупна цена за 10 лиценци, без ПДВ-а  износи 97 хиљада динара.  

 Чланом 3. уговора уређено је да је испоручилац обавезан да испоручи и инсталира 

лиценце у року од 7 дана од дана потписивања уговора.  

 ''Ewe Comp" д.о.о. је испоставио рачун-отпремницу Министарству број: 11-300-

049998 од 17.11.2011. године у износу од 114 хиљада динара, на основу које је Министарство 

пренело средстава Решењем број: 401-00-00003/2011-17-1944 од 22.11.2011 године. 
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 Министарство је приложило Решење о укњижењу нематеријалне имовине број 401-

00-00407/2011-17/02 од 28.04.2011. године којим налаже Одсеку за финансијско-

рачуноводствене послове Управе за заједничке послове републичких органа да укњижи 

нематеријалну имовину која се односи на лиценце из прве и друге набавке, и то за прву 

наваку лиценце су наведене локације: 4 лиценце за Немањину 22-26, 1 лиценца за 

Македонску 4 и 8 лиценци за Рузвелтову, док је за другу набавку лиценци наведена локација 

Булевар Михаила Пупина 2 (кабинет министра). Такође, Министарство је приложило и 

Решење о укњижењу нематеријалне имовине број: 401-00-00407/2011-17/11 од 27.02.2012. 

године који се налаже укњижење лиценце из треће јавне набаке за локацију Немањина 22-26. 

 

4.1.2.3. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију 

Националног инвестиционог плана  - конто 551111 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22 - Министарство рада 

и социјалне политике, функцији 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови 

по питању рада, на економској класификацији 551 – Нефинансијска имовина која се 

финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана, опредељена су 

средства у укупном износу од 121.975 хиљада динара и то: 7.975 хиљада динара из извора 01 

– Приходи из буџета и 114.000 хиљада динара из додатних прхода.  

 

Министарство је извршило издатке за Нефинансијску имовину која се финансира из 

средстава за реализацију Националног инвестиционог плана у укупном износу од 30.600 

хиљада динара (3.027 хиљада динара из извора 01 – Приходи из буџета и 27.573 хиљада 

динара из додтаних прихода) и то: 

 

 

 

у хиљадама динара 

Ред. број Назив Износ 

1. ПМЦ Инжењеринг д.о.о. 3,027 

2. ПМЦ Инжењеринг д.о.о. за управљање 20,023 

3. Експертуниверзал д.о.о. 7,550 

  Укупно: 30,600 

 

Тестирани су издаци у износу од 30.600 хиљада динара, односно 100%.  

 

 

"PMC Inženjering" д.о.о.Београд,– Јавна набавка радова на изградњи објекта у 

Новом Пазару, у оквиру Пројекта: „Изградња и опремање малих домова за смештај 

старих – капацитета 30-80 места – 1. фаза изградње домског одељења за пензионере и 

стара лица у Новом Пазару“ 

 

Одлуком 02/10 о покретању отвореног поступка, број: 404-02-42/1/2010-05 од 

17.05.2010. године Министарство рада и социјалне политике покренуло је поступак за јавну 

набавку извођења општих грађевинских радова (прва фаза) на изградњи објекта Домског 
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одељења за пензионере и стара лица у Новом Пазару, (Пројекат НИП-а изградња и опрема 

малих домова за смештај старих - капацитета 30-80 места - прва фаза изградње домског 

одељења за пензионере и стара лица у Новом Пазару, шифра пројекта: 13400104). Очекивана 

и процењена вредност набавке је око 35.000 хиљада динара. 

Одлуком о обустави отвореног поступка број: 404-02-42/11/2010-05 од 10.08.2010. 

године, предметни поступак је обустављен у фази после истека рока за подношење понуда, а 

пре доношења одлуке о избору најповољније понуде. Разлог за обуставу поступка је што су у 

року за подношење понуда поднете све неисправне понуде. 

Министарство рада и социјалне политике је донело  Решење број: 404-02-42/12/2010-

05 од 24.08.2010. године којим се: 

- усваја као основан, Захтев за заштиту права, уложен од стране Предузећа "PMC 

Inženjering" д.о.о., 

- делимично поништава поступак јавне набавке у делу који се односи на доношење 

Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-02-42/10/2010-05 од 09.08.2010. године и 

Одлуке о обустави поступка број: 404-02-42/11/2010-05 од 10.08.2010. године, 

- наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у складу са условима и 

роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама.  

Одлуком о избору најповољније понуде број: 404-02-42/14/2010-05 од 30.08.2010. 

године као најповољнија, бира се заједничка понуда понуђача "PMC Inženjering" д.о.о. и 

"Мегалит-Шумник" а.д. Рашка. 

 

Министарство рада и социјалне политике је закључило Уговор о извођењу општих 

грађевинских радова (прва фаза) на објекту Домског одељења за пензионере и стара лица у 

Новом Пазару, Број 404-02-42/15/2010-05 од 14.09.2010. године са Предузећем "PMC 

Inženjering" д.о.о.Београд, као овлашћеним представником групе понуђача "PMC Inženjering" 

д.о.о.. Београд и „Мегалит-Шумник“ а.д. Рашка.  

Предмет Уговора је  извођење општих грађевинских радова (прва фаза) на објекту 

Домског одељења за пензионере и стара лица у Новом Пазару, на катастарској парцели бр. 

23418 КО Нови Пазар, а у складу са Понудом. 

Чланом 3. Уговора уређено је да вредност уговорених радова на дан закључења 

уговора  износи 43.256 хиљада динара са ПДВ-ом. 

Чланом 4. уговора уређено  је да се  плаћање изврши на следећи начин: 

- 25%, односно 10.814 хиљада динара на име аванса и  

- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, и 

потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити 

минимум 10% уговорене вредности.  

Чланом 5.уговора  уређено  је да се извођач обавезује да уговорене радове изведе у 

року од 100 календарских дана, рачунајући  од дана увођења у посао, а према динамичком 

плану који је саставни део Уговора. 

Чланом 6.став 3. Уговора је уређено да је уговорени рок продужен када уговорне 

стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум. 

Чланом 7. Уговора утврђено је да, уколико Извођач не заврши радове у уговореном 

року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5‰ од укупно уговорене 

вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% 

вредности укупно уговорених радова. Наплату ће Наручилац извршити без претходног 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
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Чланом 10. став 2. Уговора уређена је обавеза Наручиоца да обезбеди вршење 

стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача од стране Града Новог Пазара, 

о чему закључује Споразум о реализацији пројекта изградње домског одељења за смештај 

пензионера и старих лица у Граду Нови Пазар. 

Чланом 11. Уговора је уређена обавеза Извођача да у року од 10 дана од потписивања 

Уговора преда Наручиоцу безусловну, неопозиву гаранцију банке за добро извршење посла, 

на вредност од 10% уговорене вредности радова, која се може наплатити на први позив, без 

права на приговор, а у корист Наручиоца. Гаранција ће бити издата са роком важности 60 

календарских дана дуже од уговореног рока за завршетак радова. У случају наступања 

услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важност 

банкарске гаранције.  

Чланом 16. Уговора је уређено да се примопредаја радова врши комисијски најкасније 

у року од 15 дана од завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један 

представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача. Комисија сачињава записник о 

примопредаји.  

Чланом 17. је уговорено да се коначна количина и вредност радова по Уговору 

утврђује на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова. 

 

Записником о примопредаји грађевинских радова објекта „Домско одељење за 

пензионере и стара лица“ у Новом Пазару, који је сачињен дана 06.05.2011. године, а заведен 

у Министарству под бројем: 401-00-011-43/4/10-23 од  20.05.2011. године констатовано је да 

квалитет изведених радова одговара уговореном, да гарантни рок износи две године од 

датума примопредаје објекта Инвеститору и да сви уговорени радови нису изведени, „пошто 

уговором нису били обухваћени радови који технолошки претходе неизведеним радовима. 

Ови радови који нису из поменутог разлога изведени су приказани у Прегледу мањка радова 

који је достављен Инвеститору“. 

"PMC Inženjering" д.о.о. је доставио Министарству окончану ситуацију број: 11-100-

11 од 09.05.2011. године на износ од 3.027 хиљада динара.  

Министарство је донело Решење о распореду средстава буџета Републике Србије 

број: 401-00-461/2011-23 од 20.05.2011. године, којим је са економске класификације 551111, 

раздела 22 – Министарство, функције 410, одобрен пренос средстава „ПМЦ Инжењеринг“ 

д.о.о. Београд у износу од 3.027 хиљада динара. 

 

 

"PMC Inženjering" д.о.о.Београд – Јавна набавка радова на изградњи објекта у 

Новом Пазару, у оквиру Пројекта: „Изградња и опремање малих домова за смештај 

старих – капацитета 30-80 места – 2. фаза изградње домског одељења за пензионере и 

стара лица у Новом Пазару“ 

 

 

Одлуком о покретању отвореног поступка, број: 404-02-75/1/2011-05 од 02.09.2011. 

године Министарство рада и социјалне политике покренуло је поступак за јавну набавку 

извођења радова на изградњи објекта Домског одељења за пензионере и стара лица у Новом 

Пазару,  (друга фаза),  (Пројекат НИП-а изградња и опрема малих домова за смештај старих - 
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капацитета 30-80 места, шифра пројекта: 13400104). Очекивана и процењена вредност 

набавке је око 71.418 хиљада динара. 

Одлуком о избору најповољније понуде број: 404-02-75/7/2011-05 од 07.10.2011. 

године као најповољнија, бира се заједничка понуда понуђача "PMC Inženjering" д.о.о.  

 

Министарство рада и социјалне политике је закључило Уговор о извођењу радова, 

број: 404-02-75/8/2011-05 од 20.10.2011. године са Предузећем "PMC Inženjering" д.о.о.  

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи објекта Домског одељења за 

пензионере и стара лица у Новом Пазару (II фаза), а у складу са Понудом. 

Чланом 3. Уговора уређено је да цена за извођење радова износи 80.093 хиљада 

динара са ПДВ-ом. 

Чланом 4. уговора уређено  је да се плаћање изврши на следећи начин: 

- 25%, односно износ од 20.023 хиљада динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од 15 

дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске 

гаранције за повраћај аванса, са роком трајања до коначног извршења посла и  

- по 30 – дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и 

потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити 

минимум 10% уговорене вредности.  

Чланом 5. уговора је уређено да је рок за завршетак радова од 120 календарских дана 

од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је саставни део Уговора. 

Чланом 6. став 3. уговора је уређено да је уговорени рок продужен када уговорне 

стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум. Уговорени рок ће 

се сматрати прећутно продуженим и уколико Наручилац по поднетом оправданом захтеву 

Извођача за продужење рока не приступи, до истека коначног рока за завршетак радова, 

закључењу Анекса овог уговора. 

Чланом 7. Уговора утврђено је да, уколико Извођач не заврши радове у уговореном 

року, дужан је да плати Нручиоцу уговорну казну у висини од 0,5‰ од укупно уговорене 

вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% 

вредности укупно уговорених радова. Наплату ће Наручилац извршити без претходног 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Иста уговорна 

казна је предвиђена у случају пропуста продужења важњеа банкарских гаранција и полиса 

осигурања. 

Чланом 10. став 3. уговора уређена је обавеза Наручиоца да обезбеди вршење 

стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача од стране Града Новог Пазара, 

о чему је закључио Споразум о реализацији пројекта изградње домског одељења за смештај 

пензионера и старих лица у Новом Пазару. 

Чланаом 12. став 1. уговора  је уређена обавеза Извођача да у року од 15 дана од дана 

потписивања уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, у висини 

датог аванса, са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна и 

платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Чланом 12. став 2. уговора је утврђена обавеза Извођача да у року од 15 дана од 

потписивања Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

износу од 10% вредности уговора и са роком важности 60 дана дуже од  дана истека рока за 

коначно извршење посла, која мора бити безусливна и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца.  
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У случају истека рока важења банкарских гаранција / наступања услова за продужење 

рока завршетка радова, Извођач је дужан да продужи њихов рок важења. 

Чланом 12. став 5. уговора је уређено да је Извођач обавезан да приликом 

примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року у износу од 5% вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од 

уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, што је услов 

за оверу коначне ситуације. 

Чланом 13. уговора уређена  је обавеза Извођача да у року од 15 дана од дана 

закључења уговора достави Наручиоцу: 

- полису осигурања радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове 

пуне вредности (осигурање објеката у изградњи) и  

- полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 

трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 

прописима.  

Уколико се рок продужи, Извођач је дужан да достави полисе са новим периодом 

осигурања. 

Чланом 19. уређено је да се примопредаја радова врши комисијски најкасније у року 

од 15 дана од завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један представник 

Наручиоца, стручног надзора и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји 

радова.  

Чланом 20. уговора је уређено да се коначна количина и вредност радова по Уговору 

утврђује на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде. Коначни обрачун се испоставља 

истовремено са записником о примопредаји радова. 

 

Извођач је Министарству, у прилогу дописа број: 418-004.04/11 од 01.11.2011. године 

доставио: 

-Решење број: 418-2 од 21.10.2011. године, којим се именују одговорни извођачи, 

-Авансни предрачун број: 11-25-11 од 01.11.2011. године на износ од 20.023 хиљада 

динара,  

-Гаранцију Credy Банке а.д. Крагујевац, број: 6462010388 од 31.10.2011. године за 

добро извршење посла, на износ од 8.009 хиљада динара, са роком важности до 30.04.2012. 

године. Гаранција је безусловна, неопозива, без права на приговор, 

-Гаранцију Credy Банке а.д. Крагујевац, број: 6462010379 од 31.10.2011. године за 

повраћај аванса, на износ од 20.023 хиљада динара, са роком важности до 01.03.2012. године. 

Гаранција је безусловна, неопозива, без права на приговор, 

- Динамички план радова – Домско одељење за пензионере у Новом Пазару и  

- Најаву додатних трошкова на основу прегледа пројектне документације и Решења 

МУП-а 

 

Министарство рада и социјалне политике  је закључило Анекс 1. Уговора о извођењу 

радова на изградњи објакета Домског одељења за пензионере и стара лица у Новом Пазару, 

број: 404-02-75/9/2011-05 од 11.11.2011. године са Предузећем "PMC Inženjering" д.о.о.   

Чланом 1. Анекса измењен је члан 3. Основног уговора, тако да гласи: 

"Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова износи укупно 67.876 хиљада 

динара без ПДВ-а, односно 80.093 хиљада динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу 

јединичних цена и количина из понуде. 
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Наручилац ће исплатити извођачу средства у износу из претходног става, а која су 

обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, односно Одлуком о 

распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог 

плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину распоређен за 

реализацију пројекта: Изградња и опремање малих домова за смештај старих - капацитета 

30-80 места, шифра пројекта: 13400104, као средства од иностраних задуживања одобрених 

од стране Европске инвестиционе банке за финансијски уговор "Зајам за општинску и 

регионалну инфраструктуру". 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 

извођача." 

Све остале одредбе основног уговора које нису у супротности са Анексом 1. остају на 

снази.    

"PMC Inženjering" д.о.о.  је Министарству рада и социјалне политике  доставио 

Авансни рачун број: 11-353-11 од 30.11.2011. године на износ од 20.023 хиљада динара. 

 Министарство је донело Решење о распореду средстава буџета Републике Србије 

број: 401-00-461/1/2011-23 од 21.11.2011. године, којим је са економске класификације 

551111, раздела 22 – Министарство, функције 410, извора финансирања 11, одобрен пренос 

средстава „ПМЦ Инжењеринг“ д.о.о. Београд у износу од 20.023 хиљада динара. 

 

 

„Експертуниверзал“ д.о.о. Београд – Трансформација установа социјалне 

заштите за смештај деце и младих без родитељског старања и подизање квалитета 

институционалне заштите деце, младих, одраслих и старих са посебним потребама 

 

Одлуком о покретању отвореног поступка, број: 404-02-74/1/2011-05 од 02.09.2011. 

године Министарство рада и социјалне политике покренуло је поступак за јавну набавку 

извођења радова на изградњи објекта Домског одељења за особе са аутизмом и менталном 

ретардацијом при Центру за социјални рад Шабац,  НИП- Пројекат:  Трансформација 

установа социјалне заштите за смештај деце и младих без родитељског старања и подизање 

институционалне заштите деце, младих, одраслих и старих са посебним потребама, шифра 

пројекта: 13400106. Очекивана и процењена вредност набавке је 27.037 хиљада динара, без 

ПДВ-а. 

Одлуком о избору најповољније понуде број: 404-02-74/12/2011-05 од 17.10.2011. 

године као најповољнија, бира се заједничка понуда понуђача „Експертуниверзал“ д.о.о. 

Београд. 

Министарство рада и социјалне политике је закључило Уговор о извођењу радова, 

број: 404-02-74/2011-05 од 31.10.2011. године са Предузећем „Експертуниверзал“ д.о.о. 

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи објекта Домског одељења за особе 

са аутизмом и менталном ретардацијом при Центру за социјални рад Шабац, а у складу са 

Понудом. 

Чланом 3. уговора је уређено  да цена за извођење радова износи 30.198 хиљада 

динара са ПДВ-ом. 

Чланом 4. уговора уређено  је да се  плаћање изврши на следећи начин: 
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- 25%, односно износ од 7.549 хиљада динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од 15 

дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске 

гаранције за повраћај аванса, са роком трајања до коначног извршења посла и  

- по 30 – дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и 

потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити 

минимум 10% уговорене вредности. 

Чланом 5. уговора је уређено да се извођач обавезује да радове изведе у року од 90 

календарских дана од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је саставни део 

Уговора.  

Чланом 6. став 3. уговора је уређено да је уговорени рок продужен када уговорне 

стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум. Уговорени рок ће 

се сматрати прећутно продуженим и уколико Наручилац по поднетом оправданом захтеву 

Извођача за продужење рока не приступи, до истека коначног рока за завршетак радова, 

закључењу Анекса овог уговора. 

Чланом 7. Уговора уређено  је да, уколико Извођач не заврши радове у уговореном 

року, дужан је да плати Нручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ од укупно уговорене 

вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% 

вредности укупно уговорених радова. Наплату ће Наручилац извршити без претходног 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Иста уговорна 

казна је предвиђена у случају пропуста продужења важења банкарских гаранција и полиса 

осигурања. 

Чланом 10. став 3. уговора је уређена обавеза Наручиоца да обезбеди стручни надзор 

над извођењем грађевинских радова. 

Чланом 12. став 1. уговора је уређена обавеза Извођача да у року од 15 дана од дана 

потписивања уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, у висини 

датог аванса, са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна и 

платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Чланом 12. став 2. уговора је уређена обавеза Извођача да у року од 15 дана од 

потписивања Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

износу од 10% вредности уговора и са роком важности 60 дана дуже од  дана истека рока за 

коначно извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца.  

У случају истека рока важења банкарских гаранција / наступања услова за продужење 

рока завршетка радова, Извођач је дужан да продужи њихов рок важења. 

Чланом 12. ставом 5. уговора уређено је да је Извођач обавезан да приликом 

примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року у износу од 5% вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од 

уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, што је услов 

за оверу коначне ситуације. 

Чланом 13. утврђена је обавеза Извођача да у року од 15 дана од дана закључења 

уговора достави Наручиоцу: 

- полису осигурања радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове 

пуне вредности (осигурање објеката у изградњи) и  

- полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 

трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 

прописима.  
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Уколико се рок продужи, Извођач је дужан да достави полисе са новим периодом 

осигурања. 

Чланом 19. дефинисано је да се примопредаја радова врши комисијски најкасније у 

року од 15 дана од завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један 

представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача. Комисија сачињава записник о 

примопредаји радова.  

Чланом 20. је уговорено да се коначна количина и вредност радова по Уговору 

утврђује на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде. Коначни обрачун се испоставља 

истовремено са записником о примопредаји радова. 

Извођач је Министарству доставио: 

-Полису осигурања број: 652237074 од 02.11.2011. године, са периодом важења од 

10.11.2011 – 11.05.2012. године, а осигурава се одговорност извођача радова за штете 

причињене трећим лицима и стварима трећих лица до суме 330 хиљада динара по једном 

штетном догађају,  

-Гаранцију Марфин Банке а.д. Београд, Бр. 49/11-15 од 10.11.2011. за добро извршење 

посла, на износ од 3.020 хиљада динара, са роком важности до 11.04.2012. године. Гаранција 

је безусловна, неопозива, платива на први позив,  

-Гаранцију Марфин Банке а.д. Београд, Бр. 49/11-14 од 10.11.2011. за повраћај аванса, 

на износ од 7.549 хиљада динара, са роком важности до 10.02.2012. године. Гаранција је 

безусловна, неопозива, платива на први позив,  

-Авансни рачун бр. 03-104/11 од 11.11.2011. године (заведено у Министарству 

14.11.2011. године под бројем: 401-00-1019/2011-23) на износ од 7.549 хиљада динара.  

Министарство рада и социјалне политике је донело Решење о распореду средстава 

буџета Републике Србије број: 401-00-461/2/2011-23 од 21.11.2011. године, којим је са 

економске класификације 551111, раздела 22 – Министарство, функције 410, извора 

финансирања 11, одобрен пренос средстава „Експертуниверзалу“ д.о.о. Београд у износу од 

7.549 хиљада динара.  

4.2.Буџетски фонд за установе социјалне заштите 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио издатке за нефинансијску 

имовину у укупном износу од 289.297 хиљада динара.  

 

 Тестирани су издаци за нефинансијску имовину у укупном износу од 289.262 

хиљада динара, односно 99,98 %. 

 

4.2.1. Зграде и грађевински објекти-конто 511000 

 Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22, Глави 22.4. - 

Буџетски фонд за установе социјалне заштите, функцији 070 – Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на другом месту, на економској класификацији 511 – Зграде 

и грађевински објекти опредељена су средства у укупном износу од 409.901 хиљада динара, 

све из додатних прихода.  



Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства рада и социјалне 

политике за 2011. годину  

 

80 

 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио издатке за Зграде и 

грађевинске објекте у укупном износу од 208.145 хиљада динара из додатних прихода (извор 

13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) и то:  

 
                                                                                                                 у хиљадама динара 

конто опис износ учешће 

0 1 2 3 

495111 Куповина зграда и објеката 2.523 1,21 

511212 Изградња стамбеног простора за социјалне групе 7.161 3,44 

495112 Изградња зграда и објеката 51.117 24,56 

511312 
Капитално одржавање стамбеног простора за социјалне 

групе 

 

885 

 

0,43 

495113 Капитално одржавање зграда и објеката 143.109 68,75 

495114 Пројектно планирање 3.350 1,61 

У К У П Н О 208.145 100,00 

 

 Тестирани су издаци у износу од 208.145 хиљада динара, односно 100 %. 

 

4.2.1.1. Куповина зграда и објеката – конто 495111 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је у 2011. години извршило трансфере 

за куповину зграда и објеката Дому за старе и пензионере у Молу у укупном износу од 2.523 

хиљада динара (из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година). 

 

 Дом за старе и пензионере у Молу се на основу Одлуке Управног одбора број 104 од 

17.06.2009. године обратио захтевом Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије 

ради давања сагласности за прибављање непокретности ради проширења локације Дома за 

старе и пензионере у Молу. 

  Републичка дирекција за имовину Републике Србије је Решењем број 46-297/2009-04 

08.02.2010. године, дала сагласност на Одлуку управног одбора Дома за старе и пензионере у 

Молу.  

 Средства за ову намену су предвиђена Распоредом средстава за инвестициона улагања 

у установама за јавне набавке у 2011. години у износу од 2.524 хиљада динара. 

 Записником о утврђивању тржишне вредности предметних непокретности, 

сачињеним од стране Министарства финансија – Пореске управе, експозитуре Ада број: 47-

05/2009-3112-1 од 23.12.2009. године, процењена је тржишна вредност предметних 

непокретности у укупном износу од 2.523 хиљада динара.  

 Дом за старе и пензионере у Молу је закључио уговор о купопродаји број 192-

031/2011-01 од 09.06.2011. година, са два физичка лица који су власници непокретности. 

Предмет уговора је продаја непокретности, уписаних у А листу непокретности број 3206 

К.О. Мол, за купопродајну цену од 2.523 хиљада динара.  

 Министарство је Решењем о распореду средстава број 401-00-106/88/2011-23 од 

01.06.2011. године одобрило пренос средстава Дому за старе и пензионере Мол за набавку 

непокретности, са главе 22.4. – Буџетски фонд за установе социјалне заштите,  у износу од 

2.524 хиљада динара . У Решењу се наводи да је установа дужна да Министарству достави 
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извештај о утрошку средстава у року од 15 дана, што је она и учинила пославши извештај 

број 148/6-031/2011-01 од 14.07.2011. године. Установа је пренела средства продавцу 

непокретности у износу од 2.523 хиљада динара, по изводу број 45 од 09.06.2011. године и 

извршила повраћај средстава на рачун извршења републичког буџета у износу 1 хиљаду 

динара, по изводу број 49 од 17.06.2011. године. 

  

 

4.2.1.2. Изградња стамбеног простора за социјалне групе – конто 511212 05 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је у 2011. години извршио издатке за 

изградњу стамбеног простора за социјалне групе у укупном износу од 7.161 хиљада динара 

(из додатних прихода – извор финансирања 13). 

 

 Одлуком 06/10 о  покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива, 

Број : 404-02-126/2010-05 од 16.11.2010. године, Министарство рада и социјалне политике је 

покренуло преговарачки поступак, без објављивања јавног позива, јавне набавке 

грађевинских радова на објекту Дом за децу и омладину са аутизмом у Шапцу, Пројекат: 

„Трансформација установа социјалне заштите за смештај деце и младих без родитељског 

старања и подизање квалитета институционалне заштите деце, младих, одраслих и старих са 

посебним потребама“, шифра пројекта 13400106. 

 Предмет јавне набавке су додатни грађевински радови на објекту Дом за децу и 

омладину са аутизмом у Шапцу. Очекивана и процењена вредност јавне набавке је око 6.000 

хиљада динара. 

 У Одлуци о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива, се 

наводи да је поступак покренут у складу да чланом 24. став 1. тачка 7) Закона о јавним 

набавкама. У образложењу датом у Одлуци се наводи да је Министарство рада и социјалне 

политике са наведеним понуђачем закључило Уговор број: 404-02-79/17/2009-05 од 

06.11.2009. године, о извођењу општих грађевинских и инсталационих радова на објекту Дом 

за децу и омладину са аутизмом у Шапцу, Анекс уговора број: 404-02-79/18/09-05 од 

19.07.2010. године и Анекс II уговора број: 404-02-79/19/09-05 од 09.11.2010. године. 

 Надзорни огран је, с тим у вези, дописом број: 020-47/10-05 од 01.11.2010. године 

известио инвеститора о неопходности извођења додатних радова који су нужни како би се 

објекат довео у стање из којег се може наставити друга фаза. Укупна  вредност додатних 

радова није већа од 25 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора. Додатни 

радови се у техничком погледу не могу раздвојити од првобитне јавне набавке. 

 Министарство за Национални инвестициони план је дало сагласност на текст позива и 

конкурсу документацију за ову јавну набавку (Допис број: 404-02-00400/2010-04 од 

25.11.2010. године, заведено у Министарству 29.11.2010. године под бројем: 404-02-

126/3/2010-05) и на нацрт одлуке о избору најповољније понуде и нацрт уговора за јавну 

набавку (Допис број: 404-02-00413/2010-04 од 03.12.2010. године, заведено у Министарству 

07.12.2010. године под бројем: 404-02-126/9/2010-05). 

 Одлуком о избору најповољније понуде, број: 404-02-126/10/2010-05 од 03.12.2010. 

године, изабрана је понуда Предузећа „Кеј“ д.о.о. Ваљево. 

 Министарство рада и социјалне политике закључило је Уговор о извођењу додатних 

грађевинских радова на објекту Дом за децу и омладину са аутизмом у Шапцу број 404-02-

126/11/2010-05 од 13.12.2010. године са  ГПД „Кеј“ д.о.о. Ваљево. 
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 Предмет уговора је  извођење додатних грађевинских радова на објекту Дом за децу и 

омладину са аутизмом у Шапцу. 

 Чланом 5. Уговора је утврђено да ће грађевински радови отпочети даном увођења 

Извођача у посао, а да ће бити завршени најкасније у року од 10 дана од тог дана (став 1.) и 

да се наведени рокови могу изменити писменом сагласношћу уговорних страна (став 2.). 

 Чланом 6. утврђено је да за прекорачење уговорених рокова Министарство наплаћује 

уговорну казну од 2‰ за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности уговорених 

додатних радова. 

 Вредност уговорених радова утврђена је у члану 8. Уговора и износи 5.914 хиљада 

динара без ПДВ-а, односно 6.978 хиљада динара са ПДВ-ом. 

 Чланом 15. дефинисано је да ће Министарство исплатити цену Извођачу путем 

окончане ситуације.  

   

 ГПД „Кеј“ д.о.о. Ваљево је Министарству доставио Окончану ситуацију број: 401-

00-01295/6/09-23 од 16.06.2011. године на износ од 7.161 хиљада динара 

 Министарство рада и социјалне политике је донело Решење о распореду средстава 

буџета Републике Србије Бр. 401-00-106/101/2011-23 од 14.06.2011. године, којим је са 

економске класификације 511212, Главе 24.4 – Буџетски фонд за установе социјалне 

заштите, функције 070, одобрен пренос средстава ГПД “Кеј“ д.о.о. Ваљево у износу од 7.161 

хиљада динара, из извора финансирања 13.   

 

 

 4.2.1.3. Изградња зграда и објеката – конто 495112 05 

  

 Министарство рада и социјалне политике, Буџетски фонд за установе социјалне 

заштите  је извршило трансфере за изградњу зграда и објеката у укупном износу од 51.117 

хиљада динара (из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) и то: 

 

 

 

 
                                                                                                                                У хиљадама динара 

Ред. 

број 

 

назив установе 

 

намена средстава 

 

добављач 

 

износ 

0 1 2 3 4 

1. Дом за децу “ Колевка“  

Суботица 

Изградња креативне 

радионице 

"Конструктор" д.о.о. 

Суботица 

608 

2. Геронтолошки центар 

Крагујевац 

Доградња објекта (окончана 

ситуација) 

"15. јули" д.о.о. 

Крагикевац 

1.182 

 

 

 

 

3. 

 Доградња стационара 

(окончана) 

„В.М. Домград“ д.о.о. 8.330 

 

стручни надзор 

Биро за пројектовање 

„Цветковић“ 

166 

Геронтолошки центар Књажевац 8.496 

  Доградња трпезарије СГР "Синадиновић" 1.744 



Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства рада и социјалне 

политике за 2011. годину  

 

83 

 

 

 

4. 

 

стручни надзор 

Агенција "Чемерник" 

лесковац 

 

32 

Дом за пензионере Сурдулица 1.776 

5. Дом за лица ометена у 

развоју „OTTXON“ 

 

Изградња објекта (аванс) 

 

’’Мој дом ентеријер’’ 

33.648 

 

 

 

6. 

 Изградња новог објекта II 

фаза 

''Слога' 5.307 

стручни надзор ''Копер-пројект'' 100 

Специјални завод за децу и омладину Стамница  5.407 

У К У П Н О  51.117 

4.2.1.4. Капитално одржавање стамбеног простора за социјалне групе – конто 

511312 05 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио издатке за капитално 

одржавање стамбеног простора за социјалне групе у укупном износу од 885 хиљада динара 

(из додатних прихода). 

 

 Минисрарство рада и социјалне политике је закључило Споразумом број: 404-02-

87/13/08-05 од 29.09.2010. године о раскиду Уговора о извођењу општих грађевинских 

радова на приземљу објекта „Центар за социјални рад“ у Ћуприји број: 404-02-87/12/2008-05 

од 30.09.2008. године, са извођачем „ПМЦ Инжењеринг“ д.о.о..  

 Уговорене стране су сагласно констатовале: 

1. да  су по спроведеној 2. Фази рестриктивног поступка јавне набавке извођења 

радова, закључиле Уговор број: 404-02-87/12/2008-05 о извођењу општих грађевинских 

радова на приземљу објекта „Центар за социјални рад“ у Ћуприји, 

2. Уговорена вредност радова по уговору износи 1.294 хиљада динара без ПДВ-а, 

односно 1.645 хиљада динара са ПДВ-ом, 

3. Инвеститор је по закључењу уговора извршио уплату аванса Извођачу у износу од 

411 хиљада динара, 

4. Инвеститор је, по првој привременој ситуацији уплатио извођачу износ од 457 

хиљада динара, 

5. Извођач је испоставио прву привремену ситуацију број: 401-00-246/10-23 од 

05.03.2010. године, у износу од 609 хиљада динара са ПДВ-ом, 

6. Уговорене стране сачиниле су записник о примопредаји завршених радова, којим је 

констатовано стање везано за степен извршења радова у односу на уговор. 

 

 Чланом 2. Споразума, уговорне стране сагласно констатују да је у току извођења 

радова дошло до битне промене пројектно – техничке документације, тако да није могуће 

даље извођење радова у складу са потписаним уговором. Уговорне стране су сагласне да 

због битних промена у пројектно-техничкој документацији, раскину Уговор о извођењу 

општих грађевинских радова на приземљу објекта „Центар за социјални рад“ у Ћуприји број: 

404-02-87/12/2008-05 од 30.09.2008. године. 

 Чланом 3. Споразума уговорне стране су сагласне да извођач изврши повраћај 

неоправданог дела аванса, у висини од 259 хиљада динара са ПДВ-ом. 

 Одлуком 34/10 о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова, Број: 404-

02-129/2010-05 од 16.11.2010. године, Министарство рада и социјалне политике је спровело 
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јавну набавку, мале вредности, за извођење радова на адаптацији просторија Центра за 

социјални рад у Ћуприји, Пројекат: „Трансформација установа социјалне заштите за смештај 

деце и младих без родитељског старања и подизање институционалне заштите деце, младих, 

одраслих и старих са посебним потребама“, шифра пројекта 13400106. 

 Очекивана и процењена вредност наведене јавне набавке је око 800 хиљада динара. 

 Средства за ову набавку опредељена су Одлуком о распореду средстава предвиђених 

Законом о буџету РС за реализацију НИП-а
23

 и предвиђена су Законом о буџету Републике 

Србије за 2010. годину
24

, Финансијским планом за 2010. годину и Планом јавних набавки 

Министарства рада и социјалне политике за 2010. годину, раздео 21 – Министарство рада и 

социјалне политике, функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по 

питању рада, економска класификација 551111 – Нефинансијска имовина која се финансира 

средствима за реализацију НИП-а, у укупном износу од 800.хиљада динара. 

 Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију Националног 

инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину
25

  

Министарству рада и социјалне политике, у оквиру Пројекта 13400106 – Трансформација 

установа социјалне заштите за смештај деце и младих без родитељског старања и подизање 

квалитета институционалне заштите деце, младих, одраслих и старих са посебним 

потребама, одобрена су средства из извора 01 – Приходи из буџета у износу од 33.032 

хиљада динара. 

 Министарство за Национални инвестициони план је дало сагласност на:  текст позива 

и конкурсу документацију за ову јавну набавку (дописом број: 404-02-00401/2010-04 од 

25.11.2010. године) и на нацрт одлуке о избору најповољније понуде и нацрт уговора за јавну 

набавку (дописом број: 404-02-407/2010-04 од 30.11.2010. године).  

 Одлуком о избору најповољније понуде, Број: 404-02-129/11/2010-05 од 30.11.2010. 

године, изабрана је понуда понуђача „ПМЦ Инжењеринг“ д.о.о. Београд. 

 Министарство рада и социјалне политике је закључило Уговор о извођењу 

грађевинских радова на адаптацији просторија Центра за социјални рад у Ћуприји, Број 404-

02-129/14/2010-05 од 13.12.2010. године са предузећем „ПМЦ Инжењеринг“ д.о.о.  

 Предмет уговора су грађевински радови на адаптацији просторија Центра за 

социјални рад у Ђуприји. 

 Вредност уговорених радова утврђена је у члану 8. Уговора и износи 750 хиљада 

динара без ПДВ-а, односно 885 хиљада динара са ПДВ-ом. 

 Чланом 17. уређено је да ће Министарство исплатити укупну цену Извођачу путем 

окончане ситуације након завршетка радова. 

 Записник о примопредаји радова на извођењу грађевинских радова на адаптацији 

просторија Центра за социјални рад у Ћуприји сачињен је 23.12.2010. године (заведено у 

Министарству 05.04.2011. године под бројем: 401-00-246/3/10-23). Констатовано је да су 

радови изведени према техничкој документацији, квалитет изведених радова одговара 

уговорном и да гарантни рок износи 2 године од дана предаје објекта Инвеститору.  

  ПМЦ Инжењеринг д.о.о. је доставио Окончану ситуацију, рачун број: 02-306-10 од 

24.12.2010. године  на износ од 885 хиљада динара.  

 

 Министарство је 06.04.2011. године донело Решење о распореду средстава буџета 

Републике Србије Бр. 401-00-106/39/2011-23, којим је са економске класификације 511312, 

                                                 
23 „Службени гласник РС“, број: 7/10 
24 „Службени гласник РС“, број: 107/2009 
25 „Службени гласник РС“, број: 81/2011, 89/2011 и 100/2011 
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Главе 24.4 – Буџетски фонд за установе социјалне заштите, функције 070, одобрен пренос 

средстава „ПМЦ Инжењеринг“ д.о.о. Београд у износу од 885 хиљада динара, из извора 

финансирања 13.   

  

 4.2.1.5. Капитално одржавање зграда и објеката – конто 495113 05 

 Министарство је извршило трансфере за капитално одржавање зграда и објеката у 

укупном износу од 143.108 хиљада динара са извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година и то:  

 
                                                                                                                               У хиљадама динара 

Ред. 

број 

 

назив установе 

 

намена средстава 

 

добављач 

 

износ 

0 1 2 3 4 

 

 

 

1. 

 реконструкција Мушког 

павиљона 

''В.М. ДОМГРАД'' Лесковац 16,284 

стручни надзор ''Aлинг-про'' Алексинац 360 

Дом за лица ометена у развоју Кулина 16,644 

 

 

 

 

 

2. 

 систем за аутоматску 

детекцију и дојаву пожара 

ПП Инжењеринг 

"Стојановић" д.о.о. Београд 

 

8,994 

адаптација гарсоњера 

(окончана ситуација) 

 

"INFLEX" д.о.о. Београд 

 

4,022 

стручни надзор "Дума" д.о.о. Београд 120 

Геронтолошки центар Београд 13,136 

  адаптација инсталација 

водовода и канализације 

"Ами монтер" д.о.о. 

Крушевац 

 

6,004 

 

стручни надзор 

ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу Крушевац 

 

120 

санација санитарних 

чворова 

"Construktor Mil" д.о.о. 

Крушевац 

 

5,705 

 

стручни надзор 

ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу Крушевац 

 

114 

замена подова, врата и 

електроинсталација 

"RD TIM live" д.о.о. 

Крушевац 

 

995 

 

стручни надзор 

ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу Крушевац 

 

163 

3. Геронтолошки центар Крушевац 13,102 

4. Завод за збрињавање 

одраслих лица „Мале 

пчелице“ 

реконструкција IV 

павиљона 

 

Г.З.Т.П. "Анигор" Крагујевац 

 

11.756 

 

 

 

 

 

5. 

 санација крова, партија 1  ГП "Нови Бечеј" д.о.о. Нови 

Бечеј 

5,653 

санација крова, партија 3 ГП "Нови Бечеј" д.о.о. Нови 

Бечеј 

2,463 

стручни надзор "Атеље" д.о.о. Темерин 42 

Дом за смештај душ. Оболелих лица Нови Бечеј 8,158 
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6. 

 санација санитарних 

чворова 

Стамбена задруга "Нови дом" 

Дољевац 

 

2,727 

стручни надзор "Инград" д.о.о. Београд 70 

инсталација кухињске 

вентилације 

Стамбена задруга "Нови дом" 

Дољевац 

 

1,039 

стручни надзор "Incoterm" Београд 30 

санација санитарних 

чворова 

Стамбена задруга "Нови дом" 

Дољевац 

 

3,201 

стручни надзор "Инград" д.о.о. Београд 94 

Дом за одрасла и инвалидна лица Дољевац 7,161 

 

 

 

7. 

 санација стационара 

(окончана) 

"RD TIM live" д.о.о. 

Крушевац 

 

5,390 

стручни надзор "ARH Projekt" Крагујевац 108 

Геронтолошки центар Крагујевац 5,498 

8. Геронтолошки центар 

„Срем“ Рума 

 

адаптација кухиње 

Општа занатска задруга 

"Балкан" Београд 

 

5,000 

9. Центар за социјални 

рад Краљево 

адаптација ЦСР после 

земљотреса 

 

ЗР "Сума" Ђунис 

 

4,988 

 

 

 

10. 

 санација санитарних 

чворова 

"Рефлекс" д.о.о. Мајур  

4,513 

стручни надзор физичко лице 58 

Геронтолошки центар Шабац 4,571 

 

 

 

 

 

11. 

 замена подова у павиљону 

"Б" 

"Binor constructing" д.о.о. 

Варна 

 

1,934 

реновирање павиљона "Б" "Гро статик" д.о.о. Нови Сад  

1,151 

санација подова "Ерон" д.о.о. Нови Сад 1,479 

Дом за децу и омладину Ветерник 4.564 

12. Геронтолошки центар 

Врбас 

доградња објекта у 

Куцури 

"Блашко" д.о.о. Кула 3,951 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 замена столарије "Рапид продукт" д.о.о. 

Ваљево 

 

2,186 

стручни надзор "Пословност" Ниш 44 

адаптација просторија 

објекта дома 

 

"Вагрес инг" д.о.о. Сврљиг 

 

1,034 

стручни надзор "Пословност" Ниш 15 

замена столарије "Рапид продукт" д.о.о. 

Ваљево 

 

570 

Дом за децу „Душко Радовић“ Ниш 3,849 

 

 

14. 

 санитарни чворови "Изопром" д.о.о. Чајетина 7,571 

стручни надзор "Копер-пројект" Крагујевац 189 

Специјални завод за децу и омладину Стамница 7,760 

 

 

 

15. 

 санација крова "ЦНТ" д.о.о. Београд 2,979 

адаптација приземља "Техноградња" д.о.о. 

Зрењанин 

 

778 

Геронтолошки центар Зрењанин 3,757 
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16. Геронтолошки центар 

Суботица 

 

реконструкција кухиње 

"Мој дом ентеријер" д.о.о. 

Суботица 

 

3,495 

17. Дом за лица ометена у 

развоју „Срце“ Јабука 

адаптација и 

реконструкција радионице 

"Грујић градња" д.о.о. Јаша 

Томић  

 

3,134 

 

 

 

 

18. 

 замена столарије "Рапид продукт"д.о.о. Ваљево 2,001 

стручни надзор физичко лице 51 

санација крова "Нови дом" Дољевац 837 

стручни надзор физичко лице 23 

Завод за васпитање деце и омладине Ниш 2,912 

19. Геронтолошки центар 

Ниш 

адаптација санитарних 

чворова 

ОЗЗ"Балкан" Црна Трава 2,837 

 

 

 

20. 

 санација крова "В.М. Домград" Лесковац 2,682 

стручни надзор Биро за пројектовање 

"Цветковић" Књажевац 

 

53 

Геронтолошки центар Књажевац 2,736 

 

 

21. 

 замена столарије "Грамис"д.о.о. 2,587 

стручни надзор "Constultor" д.о.о. 95 

Завод за васпитање деце и омладине Београд 2,682 

22. Дом за лица ометена у 

развоју Тутин 

 

реконструкција зграде 

 

"Браћа Дацић" д.о.о. Тутин 

 

1,991 

23. Дом за децу „Станко 

Пауновић“ Неготин 

реконструкција 

топловодне мреже 

 

ЗУТР "НГ-Сервис" Неготин 

 

1,988 

24. Дом за старе и 

пензионере Смедерево 

реконструкција система за 

дојаву пожара 

"RD TIM live" д.о.о. 

Крушевац 

 

1,833 

 

 

 

25. 

 санација санитарних 

чворова 

 

"Југоградња"д.о.о. Београд 

 

1,479 

стручни надзор "Инград" Младеновац 56 

Геронтолошки центар Младеновац 1,535 

 

 

 

 

 

 

26.  

 реконструкција приземља "Младост инжењеринг" 

Деспотовац 

 

231 

реконструкција кухиње "ИиД" д.о.о. Деспотовац 614 

санација санитарних 

чворова 

 

СГР "Филми" Деспотовац 

 

450 

сртучни надзор "Илић" кућа Деспотовац  24 

Центар за социјални рад Деспотовац 1,319 

27. Центар за социјални 

рад Параћин 

систем грејања у објекту 

вешернице 

 

"Термо - ган" д.о.о. Ћуприја 

 

1,308 

28. Геронтолошки центар 

Вршац 

санација санитарних 

чворова 

 

"Изопром" д.о.о. Чајетина 

 

1,100 

29. Центар за социјални 

рад Крагујевац 

адаптација крова дечијег 

дома 

"Еуроинтер грађевина" д.о.о. 

Крагујевац 

 

204 

30. Дом за децу „Вера 

Благојевић“ Бања 

Ковиљача 

 

инсталација централног 

грејања 

 

ЈКП "Топлана-Лозница" 

 

140 

У К У П Н О 143.108 
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 4.2.1.6. Пројектно планирање – конто 495114 05 

 Министарство је извршило трансфере за пројектно планирање у укупном износу од 

3.350 хиљада динара са извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и то: 

 
                                                                                                                             У хиљадама динара 

Ред. 

број 

 

назив установе 

 

намена средстава 

 

добављач 

 

износ 

0 1 2 3 4 

1. Дом за лица ометена у 

развоју „OTTXON“ 

Изградња објекта-главни 

пројекат 

"Nort Engineering" д.о.о. 

Суботица 

 

2,655 

2. Геронтолошки центар 

„Столови“ Матарушка 

бања 

главни пројекат 

адаптације и санације 

санитарних чворова 

"Аква арт" д.о.о. 

Краљево 

 

338 

3. Дом за децу и омладину 

ометену у развоју 

Сремчица 

главни пројекат за 

санацију мреже 

Биро за пројектовање, 

Данијела Мишковић, 

предузетник  

 

238 

4. Геронтолошки центар 

Шабац 

пројектна документација "Инвест пројект" д.о.о. 

Шабац 

 

118 

У К У П Н О 3.350 

 

 

 4.2.2. Машине и опрема - конто 512000 

 Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22, Глави 22.4. - 

Буџетски фонд за установе социјалне заштите, функцији 070 – Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на другом месту, на економској класификацији 512 – 

Maшине и опрема опредељена су средства у укупном износу од 111.545 хиљада динара, све 

из додатних прихода.  

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио издатке за машине и опрему 

у укупном износу од 80.828 хиљада динара из додатних прихода (извор 04 – Сопствени 

приходи у износу од 64.287 хиљада динара и извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година у износу од 16.541 хиљада динара) и то: 

 
                                                                                                                          у хиљадама динара 

конто опис износ учешће 

0 1 2 3 

495121 Опрема за саобраћај 10.069 12,46 

495122 Административна опрема 64.676 80,02 

495123 Опрема за пољопривреду 2.500 3,09 

495125 Медицинска и лабораторијска опрема 646 0,80 

495126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 510 0,63 

495129 Опрема за производњу, моторна, непокретана и немоторна опрема 2.427 3.00 

У К У П Н О 80.828 100,00 
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4.2.2.1.  Опрема за саобраћај – конто 495121 05 

 Министарство је извршило трансфере за набавку опреме за саобраћај у укупном 

износу од 10.069 хиљада динара, из извора 04 – Сопствени приходи буџетских корисника и 

то:  
                                                                                                                           У хиљадама динара 

Ред. 

број 

 

назив установе 

 

намена средстава 

 

добављач 

 

износ 

0 1 2 3 4 

1. Завод за васпитање деце и 

омладине Београд 

 

набавка аутомобила 

"Ауто Чачак" д.о.о. 

Чачак 

 

2,449 

2. Центар за заштиту деце и 

омладине Београд 

 

набавка комби возила 

"Аутопромет" 

д.о.о. београд 

 

2,376 

3. Републички завод за социјалну 

заштиту Београд 

путнички аутомобил Опел 

астра класик 

"Беоауто" д.о.о. 

београд 

 

1,195 

4. Центар за породични смештај 

деце и омладине Београд 

 

набавка аутомобила 

"Msd Trade" д.о.о. 

Београд 

 

1,035 

5. Центар за социјални рад Ниш набавка аутомобила "Grand Motots" 

д.о.о.  Београд 

 

1,000 

6. Центар за социјални рад 

Мајданпек 

набавка путничког 

аутомобила 

"Viva Company" 

д.о.о. Крагујевац 

 

860 

7. Центар за социјални рад 

Ћуприја 

набавка путничког 

аутомобила 

АК  "Француз" 

д.о.о. Јагодина 

 

800 

8. Центар за социјални рад 

Деспотовац 

набавка путничког 

аутомобила 

АК  "Француз" 

д.о.о. Јагодина 

 

354 

У К У П Н О 10.069 

 

4.2.2.2.  Административна опрема – конто 495122 05 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио трансфере за 

административну опрему у укупном износу од 64.676 хиљада динара (из додатних прихода) 

и то:  
                                                                                                                              У хиљадама динара 

Ред. 

број 

 

назив установе 

 

намена средстава 

 

добављач 

 

износ 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 опрема за кухињу  "Фимас" д.о.о. Београд  3,669 

телефонска централа "Фимас" д.о.о. Београд 475 

опрема за вешерај "Фриготерм"д.о.о. Београд 1,532 

аудио, видео, електрична 

опрема и телефонски 

апарати 

 

"Фриготерм"д.о.о. Београд 

 

198 

опрема за собе, дневни "Блажекс" д.о.о. Крагујевац  
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1. 

боравак и трпезарију 1,692 

набавка намештаја СЗТР "Веселиновић" 600 

опрема за кухињу "Фимас" д.о.о. Београд 2,300 

рачунарска опрема "Планет инфо" д.о.о. 

Деспотовац 

 

99 

Центар за социјални рад Деспотовац 10,565 

 

 

 

 

 

 

2. 

 набавка кревета "Ортопедија-Нови живот" 

Београд  

 

781 

набавка намештаја "Јовановић стил" д.о.о. 

Алексинац 

 

1,954 

набавка котлова ПД "Балкан" 1,411 

опрема за трпезарију "S.C.S. Plus" 1,482 

Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац 5.628 

 

 

 

3. 

 опрема за вешерницу "Фриготерм"д.о.о. Београд 416 

набавка лифта "Grosssi Engineering" д.о.о. 

Београд 

 

4,181 

Геронтолошки центар Књажевац 4,597 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

набавка рачунара "Фриготерм" д.о.о. Београд 44 

опрема информативни 

центар 

 

"Фриготерм" д.о.о. Београд 

 

140 

машине за прање рубља и 

судова 

 

"Фриготерм" д.о.о. Београд 

 

3,152 

Дом за лица ометена 

у развоју Кулина 

видео надзор "МТВ Електроник" д.о.о. 

Београд 

 

3,356 

5. Геронтолошки центар Београд 3,336 

 

 

 

6. 

 кревети "Ортопедија Нови живот" 

д.о.о. Београд 

 

1,000 

опрема за дојаву пожара "PPZ D-R Co" д.о.о. Ниш 2,085 

Геронтолошки центар Лесковац 3.085 

 

 

веш машина "Енерго-типпо" д.о.о. 

Београд 

 

895 

термосоларни колектори "Интерклима" 1,682 

7. Геронтолошки центар Панчево 2.577 

 

 

 

 

 

8. 

 опрема за собе "Стилекс" Пријепоље 1,492 

опрема за трпезарију "Фимас" д.о.о. Београд 449 

машина за чишћење, прање 

и полирање подова и тепиха 

 

"Secute one" д.о.о. Београд 

 

143 

опрема за кухињу "Натали дрогерија" Ниш 189 

Дом за пензионере Сурдулица 2.273 

 

 

9. 

 видео надзор "РД Тим" Крушевац 1,035 

опрема за кухињу "Жак"   

Геронтолошки центар Крушевац 2.250 

 

 

 

 

 болнички кревети са 

душецима 

"Блажекс" д.о.о. Крагујевац  

1,239 

намештај "Блажекс" д.о.о. Крагујевац  

990 
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10. Геронтолошки центар Шабац 2.229 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 опрема за кухињу СЗР "Профил" Крагујевац 260 

клима уређаји "ТВ Видео центар.Дака" 

Крагујевац 

 

96 

канцеларијска опрема "Блажекс" д.о.о. Крагујевац  

829 

информационо технолошка 

опрема 

"Ribbon komerc" д.о.о. 

Крагујевац 

 

1,031 

Центар за социјални рад Крагујевац 2,216 

12. Геронтолошки центар 

Младеновац 

набавка система за пп 

детекцију 

"Ватроопрема" д.о.о. Београд  

2,095 

13. Центар за социјални 

рад Кучево 

 

набавка болничких кревета 

 

"Sog line" д.о.о. Београд 

 

1,699 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 машина за прање веша "Фриготерм" д.о.о. Београд  470 

набавка столова "Tina trade" Врање 22 

набавка фиока "Tina trade" Врање 201 

набавка комода "Tina trade" Врање 32 

набавка столица СЗТР"Метал" Димитровград 69 

набавка ормара "Tina trade" Врање 313 

набавка душека "Ктитор" Београд 265 

набавка кревета "Ктитор" Београд 325 

Дом за старе и пензионере Димитровград 1,696 

 

 

15. 

 опрема за вешерај "Попс" д.о.о. Београд 1,121 

расхладна комора  353 

Геронтолошки центар Јагодина 1,.474 

16. Центар за заштиту 

деце и омладине 

Београд 

 

уградња намештаја 

"Маратон ЛДН" д.о.о. 

Мачванска Миртовица 

 

1,388 

 

 

17. 

 канцеларијски намештај "Унико плус" д.о.о. Ужице 299 

намештај за собе - Забучје "МД Продукт" д.о.о. Ужице 1,00 

Центар за социјални рад Ужице 1,299 

  намештај за кориснике "Галан"д.о.о. Ветерник 496 

набавка лифта "Grossi Engeneering" д.о.о. 

Београд 

 

598 

18. Дом за одрасла инвалидна лица Дољевац 1,094 

19. Дом за децу и 

омладину "Споменак" 

Панчево 

 

набавка намештаја 

 

"Sportimpex" Панчево 

 

995 

 

 

20. 

 канцеларијски намештај ТР "Технометал" Ниш 506 

рачунарска опрема  385 

Центар за социјални рад Ниш 891 

 

 

рачунарска опрема и клима 

уређаји 

 

СЗТР "Boss" Ћуприја 

 

450 

канцеларијски намештај "Como" д.о.о. Јагодина 398 

21. Центар за социјални рад Ћуприја 848 

22. Геронтолошки центар    
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Кикинда систем за дојаву пожара "Spektra" д.о.о. Нови Сад 827 

 

 

23. 

 машина за прање посуђа "Фриготерм" д.о.о. Београд 188 

намештај за стационар "Блажекс" д.о.о. Крагујевац 575 

Геронтолошки центар Крагујевац 763 

24. Дом за старе и 

пензионере Мол 

 

набавка намештаја 

 

"Ктитор" Београд 

 

730 

 

 

25. 

 опрема за кухињу "Фриготерм" д.о.о. Београд 261 

метални кревети "Топ сервис" д.о.о. Шабац 448 

Специјална установа за лица ометена Поповац 709 

26.  Геронтолошки центар 

Бечеј 

 

веш машина 

 

"Фриготерм" д.о.о. Београд 

 

642 

27. Дом за децу и 

омладину ометену 

Ветерник 

 

набавка намештаја за 

павиљон Б 

 

"Блажекс" д.о.о. Крагујевац 

 

615 

28. Центар за социјални 

рад Пожега 

 

СОС систем и видео надзор 

 

"Elast" д.о.о. Чачак 

 

602 

 

 

29. 

 намештај СЗТР "Вилотић" 500 

опрема за кухињу  56 

Центар за социјални рад Љубовија 556 

30. Дом за старе и 

пензионере Кула 

 

набавка клима уређаја  

"Мој дом ентеријер" д.о.о. 

Суботица 

 

550 

31. Дом за лица ометена 

у развоју "Срце" 

Јабука 

 

опрема за трпезарију  

 

"Фриготерм" д.о.о. Београд 

 

536 

 

 

32. 

 набавка клима уређаја "Стеелсофт" д.о.о. 150 

 расхладни уређаји "Жак" Београд 348 

Завод за васпитање деце и омладине Београд 498 

33. Геронтолошки центар 

Зрењанин 

 

опрема за кухињу 

"Технобиро инжењеринг" 

Нови Сад 

 

495 

34. Завод за васпитање 

младежи Књажевац 

набавка намештаја за 

дневни боравак 

"Forma ideale" д.о.о. 

Крагујевац 

 

362 

35. Дом за децу 

"Јефимија" Крушевац 

 

машина за сушење веша 

 

СЗР "Ugo Tehna" Крушевац 

 

352 

36. Центар за социјални 

рад Алексинац 

 

машина за сушење веша 

 

СЗР "Ugo Tehna" Крушевац 

 

310 

37. Дом за децу Сомбор видео надзор "АЗ Гроуп" д.о.о. Сомбор 200 

38. Центар за социјални 

рад Јагодина 

набавка котла   

188 

39. Центар за социјални 

рад Рековац 

 

клима уређаји 

 

СЗРТ "Типо" Крагујевац 

 

150 

У К У П Н О 64.676 
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 4.2.2.3.  Опрема за пољопривреду – конто 495123 05 

 Министарство је извршило трансфер за набавку опреме за пољопривреду Дому за 

душевно оболела лица Чуруг у укупном износу од 2.500 хиљада динара, са извора 13 - 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година. 

 Одлуком о покретању поступка број: 01-299/11 од 25.03.2011.године  Дом за душевно 

оболела лица Чуруг је спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – 

опреме за пољиопривреду – једног трактора и једне цистерне са карданом за изношење 

фекалних (отпадних вода) за потребе Дома. 

 Одлуком  о избору најповољније понуде број 01-299-1011, ЈН 08/11 од 26.04.2011. 

године, као најповољнија изабрана је понуда понуђача „Агропанонка МТЗ Финке“ д.о.о.  

 Дом за душевно оболела лица Чуруг је закључио Уговор о набавци добара мале 

вредности број: 01-299-11/11 од 05.05.2011 године са продавцем „Агропанонка МТЗ Финке“ 

д.о.о.   

 Предмет уговора је набавка добара – опреме за пољопривреду – трактора и цистерне 

са карданом запремине 6.000 л за изношење фекалних (отпадних) вода. Укупна вредност 

јавне набавке износи 2.652 хиљада динара са ПДВ-ом, од чега је вредност тактора 1.853 

хиљада динара и цистерне 799 хиљада динара са ПДВ-ом. 

 Чланом 3. Уговора је уређено да ће купац платити износ по испостављеном 

предрачуну, авансно, одмах након закључења уговора. 

 Министарство је Решењем о распореду средстава број: 401-00-106/76/2011-23 од 

16.05.2011. године, а на основу Захтев Дома за пренос средстава број 01-299-12/11 од 

05.05.2011. године и  авансног предрачуна „Агропанонка МТЗ Финке“  број: РМ 0505-03/11  

од 05.05.2011. године извршило пренос средстава у износу од 2.500 хиљада динара.  Разлику 

између вредности набављених добара и средстава које је пренело министарство у износу од 

152 хиљада динара исплатићује Дом за душевно оболела лица Чуруг из сопствених средстава 

на терет амортизације. 

 

 4.2.2.4.  Медицинска и лабораторијска опрема – конто 495125  05 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио трансфере за медицинску и 

лабораторијску опрему у укупном износу од 646 хиљада динара и то Геронтолошком центру 

Обреновац у износу од 350 хиљада динара и Центру за социјални рад Деспотовац у износу 

од 296 хиљада динара. 

 

 Геронтолошки центар Обреновац  

 

 Одлуком о покретању поступка број: 9/2010 од 08.11.2010.године  Установа 

„Геронтолошки центар“ Обреновац је спровео поступак јавне набавке мале вредности за 

набавку СОС дојаве. 

 Одлуком  о избору најповољније понуде број: 9/2010 од 30.11.2010. године, као 

најповољнија изабрана је понуда понуђача СЗР„Ласер електроник“.  

 Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац је закључио Уговор број: 3503 од 

10.12.2010.  године са СЗР„Ласер електроник“. Предмет уговора је испорука опреме и 

монтажа са обуком корисника СОС дојаве. Укупна цена за испоручену опрему, монтажу и 

обуку износи 413 хиљада динара са ПДВ-ом . 
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 Чланом 3. Уговора је уређено да ће наручилац исплатити уговорену цену у року од 30 

дана од дана завршетка посла.. 

 Чланом 4. Уговора утврђен је рок испоруке и монтаже опреме од 30 календарских 

дана.  

 Чланом 5. Уговора утврђено је да, уколико Испоручилац буде каснио при извршењу 

посла, Наручилац има право на исплату уговорне казне у висини од 0,5% (пет промила) за 

сваки дан закашњења, а највише до 3% укупне вредности предмета набавке. 

 Чланом 6. утврђено је да квантитативно – квалитативни пријем врши комисија 

Наручиоца у присуству овлашћених представника Испоручиоца, после чега комисија 

сачињава Зааписник који потписују и оверавају Наручилац и Испоручилац. 

 СЗР „Ласер Електроник“ Београд је 04.04.2011. године Геронтолошком Центру 

Обреновац испоставио Рачун – отпремницу број: 0051/11 у износу од 413 хиљада динара.  

 Геронтолошки центар Обреновац је Министарству, Сектору за бригу о породици и 

социјалну зуаштиту, упутиo Захтев за трансфер средстава за набавку опреме – сигнализација, 

број: 825 од 08.04.2011. године. У Захтеву су требована средства у износу од 350 хиљада 

динара, уз образложење да ће ПДВ у износу од 63 хиљаде динара сносити Установа на терет 

сопствених средстава. 

 Министарство је 12.04.2011. године донело Решење о распореду средстава буџета 

Републике Србије, број:. 401-00-106/54/2011-23, којим је одобрен пренос средстава 

Геронтолошком Центру Обреновац у износу од 350 хиљада динара.  

 

  Центар за социјални рад Деспотовац  

 

 Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Суперлаб, Београд је доставио 

Понуду за испоруку опреме за амбуланту за Домско одељење уз ЦСР „Деспотoвац“, 

Деспотовац, ЈН 6/2011 на износ од 251 хиљада динара без ПДВ-а, односно 296 хиљада 

динара са ПДВ-ом  

 Центар за социјални рад „Деспотпвац“, Деспотовац је закључио Уговор о купопродаји 

опреме амбуланти за Домско одељење за смештај старих лица уз Центар за социјални рад 

„Деспотовац“ из Деспотовца, број: 404-261-06/2011 од 20.10.21011. године са  продавцем 

„Суперлаб“ д.о.о. Београд. 

 Предмет Уговора је : куповина једног ЕКГ – 1 – 3 каналног, једног негатоскопа, 

једног кревета за преглед пацијената, једног офталмоскопа, једног ОРЛ дијагностичког сета, 

једног паравана са платном, једних склопивих носила за прву помоћ и једног сувог 

стерилизатора до 40 литара за потребе Домског одељења за смештај старих лица у 

Деспотовцу. 

 Вредност Уговора утврђена је чланом 2. у укупном износу од 296 хиљада динара са 

ПДВ-ом.  

 Чланом 3. Уговора је уређено да ће купац исплатити уговорену цену по достављању 

авансног рачуна.  

 Чланом 5. Уговора уређена је обавеза Продавца да робу испоручи у року од 25 дана 

од дана уплате аванса према количини и карактеристикама које су утврђене у понуди.  

 Чланом 6. утврђена је обавеза Продавца да, истовремено са достављањем потписаног 

Уговора, достави и једну бланко соло меницу, која представља средство финансијског 

обезбеђења и којом Продавац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, 

односно уредно извршење уговореног посла. 
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 “Суперлаб“ је  Центру за социјални рад Деспотовац испоставио Авансни рачун А11-

7675 од 01.11.2011. године у износу од 296 хиљада динара.  

 Министарство је Решењем о распореду средстава број: 401-00-106/327/2011-23 од 

07.12.2011. године, а на основу Захтева Центра за социјални рад „Деспотовац“ и  авансног 

рачуна “Суперлаб“ број: А11-7675 од 01.11.2011. године пренело средства у износу од 296 

хиљада динара. 

 4.2.2.5.  Опрема за образовање, науку, културу и спорт – конто 495126 05 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио трансфере за опрему за 

образовање, науку, културу и спорт Дому за смештај одраслих лица Блаце - Трбуње у 

укупном износу од 510 хиљада динара.  

 

 Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 901/10 од 25.10.2010. године  Дом 

за смештај одраслих лица Блаце - Трбуње је спровео поступак јавне набавке мале вредности 

за набавку опреме за радну терапију, одмор и рекреацију. 

 Одлуком  о додели уговора најповољнијем понуђачу број: 935/10 од 03.11.2010. 

године, као најповољнија изабрана је понуда понуђача СЗР„Метал пласт“.  

  Дом за смештај одраслих лица Блаце - Трбуње је закључио Уговор број: 958/10 од 

19.11.2010.  године са СЗР„Метал пласт“. Предмет уговора је набавка опреме за радну 

терапију, одмор и рекреацију. Укупна вредност робе износи 433 хиљада динара са ПДВ-ом . 

Чланом 4. Уговора уређено је да ће купац наведени износ уплатити продавцу у року од 60 

дана од дана испоруке робе. 

 СЗР„Метал пласт“ је Дому испоставио рачун број: 24/11/10 од 24.11.2010. године  у 

износу од 510 хиљада динара и отпремницу број 24/11/10 пд 24.11.2010. године. 

 Министарство је Решењем о распореду средстава број: 401-00-106/2/2011-23 од 

11.02.2011. године, а на основу Захтева Центра за социјални рад „Деспотовац“ извршило 

пренос средства у износу од 510 хиљада динара. 

 4.2.2.6.  Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – конто 

495129 05 

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио трансфере за опрему за 

производњу, моторна, непокретна и немоторну опрему у укупном износу од 2.428 хиљада 

динара (из додатних прихода) и то: 

                                                                                                      

                                                                                                                     У хиљадама динара 

Ред. 

број 

 

назив установе 

 

намена средстава 

 

добављач 

 

износ 

0 1 2 3 4 

1. Геронтолошком центру 

Јагодина 

набавка кревета "Ортопедија Нови 

живот" д.о.о.Београд 

 

979 

2. Дому за смештај одраслих 

лица Блаце – Трбуње 

набавка агрегата и 

хидранта 

СЗР "Металпласт" 

Ђурђевац Блаце 

 

930 

3. Дому за старе и пензионере 

Димитроврад 

два горионика за парне 

котлове 

ПД "Магамонт" д.о.о. 

Пирот 

 

519 

У К У П Н О 2.428 



Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства рада и социјалне 

политике за 2011. годину  

 

96 

 

 

4.2.3. Нематеријална имовина - конто 515000 

 Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Разделу 22, Глави 22.4. - 

Буџетски фонд за установе социјалне заштите, функцији 070 – Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на другом месту, на економској класификацији 515 – 

Нематеријална имовина опредељена су средства у укупном износу од 1.000 хиљада динара, 

из додатних прихода.  

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио издатке за Нематеријалну 

имовину у укупном износу од 324 хиљада динара из додатних прихода.  

Тестирани су издаци у износу од 289 хиљада динара, односно 89,20 %. 

 

 4.2.3.1. Нематеријална  имовина – конто 495151  

 Буџетски фонд за установе социјалне заштите је извршио трансфере за нематеријалну 

имовину у укупном износу од 324 хиљада динара и то: Центру за породични смештај и 

усвојење Ниш у износу од 289 хиљада динара и Центру за породични смештај  Крагујевац у 

износу од 35 хиљада динара. 

  

 Центар за породични смештај и усвојење Ниш 
 

  Центар за породични смештај и усвојење Ниш обратио се Министарству Захтевом 

број: 91/1 од 17.11.2011. године, за обезбеђење средстава у износу од 289 хиљада динара за 

набавку оперативног система и Office система за рачунаре.  

 Центар за породични смештај и усвојење Ниш је Уговор о купопродаји и испоруци 

оперативног система за рачунаре за потребе Центра за породични смештај и усвојење Ниш, 

број: 91/2 од 17.11.2011. године са испоручиоцем „Veritas“ д.о.о., Ниш. 

 Предмет уговора је испорука и инсталирање оперативног система у Центру за 

породични смештај и усвојење Ниш. Укупна вредност оперативног система и инталације 

износи 289 хиљада динара. 

 Чланом 3. Уговора утврђено је плаћање  100% авансно по испостављању предрачуна у 

складу са прихваћеном понудом.  

  „Veritas“ д.о.о. ,  је доставило Предрачун P05-171111 од 17.11.2011. године на износ 

од 289 хиљада динара. 

 Министарство је Решењем о распореду средстава број: 401-00-106/352/2011-23 од 

10.12.2011. године, а на основу Захтева Центра за породични смештај и усвојење Ниш 

извршило пренос средства у износу од 289 хиљада динара. 

 

 Привредно друштво за производњу, трговину и услуге д.о.о. Veritas, је 06.12.2011. 

године доставило Отпремницу / гарантни лист број: 111206-002, потписану од стране Центра 

за породични смештај и усвојење Ниш и Veritas-a.  

 Записник о примо-предаји рачунарске опреме сачињен је 06.12.2011. године између 

Центра за породични смештај и усвојење Ниш и Veritas-а. 

 Коначна фактура, Излазна фактура број: 11206-002 издата је 06.12.2011. године, на 

износ од 289 хиљада динара. 
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IV  ПРЕТХОДНИ ПОСТУПЦИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СА 

СУБЈЕКТОМ РЕВИЗИЈЕ ПРЕ ИЗРАЖАВАЊА МИШЉЕЊА 

1. Ради спровођења ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета за 2011. 

Годину, Генерални државни ревизор донео је Закључак о спровођењу ревизије Нацрта 

Закона о завршном рачуну буџета за 2011. годину број: 400-235/2012-01 од 06. фебруара 

2012. године. 

2. Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансисјких извештаја 

Министарства рада и социјалне политике достављен је Министарству рада и социјалне 

политике дана 06.11.2012. године. 

3. Министарство рада и социјалне политике је у законом предвиђеном року доставило  

допис број: 1/2012 од 16.11.2012. године, којим не оспорава ни један налаз садржан у  Нацрту 

извештаја о ревизији саставних делова Финансијских извештаја Министарства рада и 

социјалне политике. 

4. Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансисјких извештаја 

Министарства рада и социјалне политике достављен је Министарству рада и социјалне 

политике дана 27.11.2012. године. 

5. Министарство рада и социјалне политике је у законом предвиђеном року доставило  

допис број: 2/2012 од 28.11.2012. године, којим не оспорава ни један налаз садржан у  

Предлогу извештаја о ревизији саставних делова Финансијских извештаја Министарства 

рада и социјалне политике. 
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V ПРЕПОРУКЕ 

1. Препоручује се Министарству рада и социјалне политике да расходе намењене за 

функционисање  Социјално економског савета планира у складу са економским 

класификацијама које су исказане у Финансијском плану Социјално економског савета и на 

основу тога извршава као административне трансфере из буџета од директних буџетских 

корисника индиректним буџетским корисницима ( тачка 3.1.). 

 2. Препоручује се Министарству рада и социјалне политике да расходе провизије  

банке које извршава приликом исплате инвалидских примања корисницима који живе у 

иностранству, планира и извршава са економске апропријације 421121-Трошкови банкарских 

услуга у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану 

за буџетски систем (тачка 3.3.1.1.4). 

3. Препоручује се Министарству рада и социјалне политике да покрене поступак за 

измену и допуну Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица 

("Службени лист СРЈ" број: 24/98, 29/98-исп. и 25/2000-одлука СУС и "Службени гласник 

РС" број: 101/2005-др.закон и 101/2009-др.закон), везано за исплату новчаног износа у 

висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији и 

давање овлашћења надлежном министру да ближе уреди права и обавезе корисника овог 

права у поступку прибављања возила и поступања са већ коришћеним возилом ( тачка 

3.3.1.1.9). 

4. Препоручује се Министарству рада и социјалне политике да апликативним 

софтвером за исплату родитељског и дечијег додатка обухвати и укључи све општинске 

службе дечије заштите (тачка 3.3.2.2.1.). 

5. Препоручује се Министарству рада и социјалне политике да прибави доказ о 

правдању средстава  у износу од 495 хиљада динара, чија је намена плаћање трошкова 

провизије или град Нови Пазар изврши повраћај средстава (тачка 3.3.3.4.1.). 
6. Препоручује се Министарству рада и социјалне политике да покрене поступак за 

усаглашавање одредби Царинског закона и Уредбе о врсти, количини и вредности робе на 

коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на 

ослобађање од плаћања увозних дажбина у делу који регулише право о царинским 

олакшицама за увоз аутомобила и рефундацији плаћеног износа пореза на додату вредност 

на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом (тачка 3.3.4.1.).  

 


