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А М А Н Д М А Н

У Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2018. годину члан 1. мења се и гласи:
 
 

“I. ОПШТИ ДЕО

 
Члан 1.

Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за
2018.  годину,  његово извршавање,  обим задуживања за потребе финансирања дефицита и
конкретних пројеката и давање гаранција,  управљање јавним дугом,  коришћење донација,
пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и
права и обавезе корисника буџетских средстава.
 
Буџет Републике Србије за 2018. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу 
продаје нефинансијске имовине

1.167.548.355.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине

1.205.187.287.370

Буџетски суфицит/дефицит -37.638.932.370

Издаци за отплату главнице 
(у циљу спровођења јавних политика)

0

Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)

0

Укупан фискални суфицит/дефицит -37.638.932.370

Б. РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине

681.088.932.370

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине

642.686.529.000

Нето финансирање 37.638.932.370

Промена стања на рачуну 
(позитивна - повећање готoвинских средстава 
негативна - смањење готовинских средстава)

763.471.000

 

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су



у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

 
Eкономскa

класификаци
јa

Износ у
динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  
1.167.548.355.00

0

1. Порески приходи 71 988.600.000.000

1.1. Порез на доходак грађана 7111 56.700.000.000

1.2. Порез на добит правних лица 7112 88.000.000.000

1.3. Порез на додату вредност 7141 503.400.000.000

     - Порез на додату вредност у земљи  75.500.000.000

     - Порез на додату вредност из увоза  425.000.000.000

     - Други порези на добра и услуге  2.900.000.000

1.4. Акцизе 717 286.300.000.000

    - Акцизе на деривате нафте  153.200.000.000

    - Акцизе на дуванске прерађевине  100.200.000.000

    - Акцизa на електричну енергију  17.000.000.000

    - Остале акцизе  15.900.000.000

1.5. Царине 715 42.900.000.000

1.6. Остали порески приходи 7145 11.300.000.000

2. Непорески приходи 164.709.109.000

  Редовни непорески приходи  90.500.000.000

- Приходи од имовине 741 23.600.000.000

- Таксе 742 13.600.000.000

- Приходи од продаје добара и 
услуга

742 25.100.000.000

- Новчане казне 743 7.000.000.000

- Oстали редовни непорески 
приходи

714,745 16.200.000.000

- Примања од продаје 
нефинансијске имовине

8 5.000.000.000

  Ванредни непорески приходи  21.100.000.000

- Добит јавних агенција 741 1.600.000.000

- Део добити јавних предузећа и 
дивиденде буџета

741, 745 15.500.000.000

- Остали ванредни приходи 745 4.000.000.000

- Приход од смањења зарада у 
јавном сектору

745 0

  Непорески приходи индиректних 

корисника
 53.109.109.000

- Трансфери између буџетских 
корисника на различитом нивоу власти

733 23.413.983.000

- Приходи од продаје добара и 
услуга

742 29.695.126.000



3. Донације 731,732 14.239.246.000

 

Расходи,  издаци за набавку нефинансијске имовине,  издаци за отплату главнице (у
циљу  спровођења  јавних  политика)  и  издаци  за  набавку  финансијске  имовине  (у  циљу
спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања,
расхода и издатака:

ОПИС
Eкономскa

класификацијa
Износ у динарима

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.205.187.287.370

1.Текући расходи 4 1.071.308.188.370

1.1. Расходи за запослене 41 243.670.387.000

- Плате запослених 411 188.694.083.000

- Доприноси на терет 
послодавца

412 33.682.977.000

- Остали расходи за 
запослене

413 до 417 21.293.327.000

1.2. Расходи за коришћење 
услуга и роба

42 125.169.644.000

1.3. Расходи по основу отплате
камата

44 114.350.524.000

- Расходи по основу отплате 
камата на домаће кредите

441 56.205.961.000

- Расходи по основу отплате 
камата на стране кредите

442 56.345.000.000

- Отплата камата по основу 
активираних гаранција

443 0

- Пратећи трошкови 
задуживања

444 1.799.563.000

1.4. Субвенције 45 45.088.130.000

- Субвенције у привреди 0

- Субвенције у 
пољопривреди

34.315.130.000

- Субвенције за железницу 0

- Субвенције за путеве 6.773.000.000

- Субвенције у области 
туризма

0

- Субвенције за културу 4.000.000.000

- Остале субвенције 0

1.5. Донације страним владама 461 14.508.000



1.6. Дотације међународним 
организацијама

462 4.033.754.000

1.7. Трансфери осталим 
нивоима власти

463 76.015.253.370

- Трансфери општинама и 
градовима

33.307.366.000

- Трансфери за запослене у 
образовању на територији 
АПВ

27.568.470.370

- Остали трансфери 15.139.417.000

1.8. Трансфери организацијама
за обавезно социјално 
осигурање

464 298.153.064.000

- Републички фонд за 
пензијско и инвалидско 
осигурање

195.800.000.000

- Национална служба за 
запошљавање

550.000.000

- Републички фонд за 
здравствено осигурање

97.100.000.000

- Фонд за социјално 
осигурање војних 
осигураника

440.000.000

- Остали трансфери 4.263.064.000

1.9. Остале дотације и 
трансфери

465 4.145.298.000

1.10. Социјална заштита из 
буџета

47 144.943.352.000

- Дечја заштита 54.142.959.000

- Борачко - инвалидска 
заштита

23.680.000.000

- Социјална заштита 33.382.368.000

- Транзициони фонд 22.000.000.000

- Ученички стандард 2.633.992.000

- Студентски стандард 4.096.167.000

- Фонд за младе таленте 800.261.000

- Спортске стипендије, 
награде и признања

1.275.852.000

- Избегла и расељена лица 812.932.000

- Остала социјална заштита 2.118.821.000



из буџета

1.11. Остали текући расходи 43, 48 и 49 11.724.274.000

- Средства резерви 499 3.002.000.000

- Остали текући расходи 43 и 48 8.722.274.000

2. Капитални издаци 5 128.228.974.000

3. Издаци за отплату главнице (у
циљу спровођења јавних 
политика)

61 0

- Отплата главнице по 
гаранцијама

613 0

4. Издаци за набавку 
финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика)

62 9.650.125.000

Примања  од  задуживања  и  издаци  за  набавку  финансијске  имовине  и  отплату
главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА
Eкономскa

класификацијa
Износ у динарима

Нето финансирање      37.638.932.370

Примања од задуживања и примања
од продаје домаће финансијске 
имовине

9 681.088.932.370

Примања од задуживања 91 680.288.932.370

Примања од емитовања хартија 
од вредности на домаћем 
финансијском тржишту  (записи 
и обвезнице емитоване на 
домаћем финансијском тржишту
у домаћој и страној валути – 
дисконтована продајна 
вредност)

9111 429.588.932.370

Примања од емитовања хартија 
од вредности на међународном 
финансијском тржишту 
(Еврообвезнице - државне 
хартије од вредности емитоване 
на међународном финансијском 
тржишту у домаћој и страној 
валути – прилив по продајној 
цени)

9121 121.700.000.000



Примања од домаћег и 
иностраног задуживања
 (примљени кредити од домаћих 
и иностраних финансијских 
комерцијалних и 
мултилатералних институција и 
иностраних влада)

9112-9119 
9122-9129

129.000.000.000

Примања од продаје домаће 
финансијске имовине

92 800.000.000

Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине

6 642.686.529.000

Издаци за отплату кредита 61 612.400.529.000

Отплата главнице домаћим 
кредиторима

611 309.200.529.000

Отплата главнице страним 
кредиторима

612 303.200.000.000

Отплата главнице по гаранцијама 613 0

Издаци за набавку финансијске 
имовине

62 30.286.000.000

Промена стања на рачуну 
(позитивна - повећање готовинских 
средстава 
негативна - смањење готовинских 
средстава)  

763.471.000

Обавезује се Министарство финансија да на својој интерент страници објављује списак свих
прилива и одлива за сваки аналитички конто и за сваког буџетског корисника посебно и то до
10. у месецу за претходни месец .”

О б р а з л о ж е њ е

Србија  има  већ  годинама  степен  раста  привреде  међу  најнижим  у  региону.  То  је
последица погрешне економске политике засноване на субвенцијама страним инвеститорима
који долазе у Србију због јефтине радне снаге, одсуства увођења реда у држави, високе стопе
корупције, велике сиве економије, превеликог пореског оптерећења, посебно намета на рад,
великог бирократског оптерећења. Са друге стране, софтверска индустрија бележи годишњи
раст  извоза  по  стопи  од  30%  годишње.  Да  би  се  постигле  више  стопе  раста  привреде,
потребно је смањити пореско и бирократско оптерећење, укинути субвенције и увести ред.
Циљ овог амандмана је да створи простор за додатни раст привреде између 1% и 2%.

Предложени Амандман уноси следеће промене у економској,  развојној,  социјалној,
здравственој, образовној и пореској политици:



• враћање  10%  плата  лекарима  и  свим  другим  медицинским  радницима,
наставницима и свим другим просветним радницима,  полицији,  војсци кроз
укидање  закона  о  привременом  уређивању  основица  за  обрачун  и  исплату
плата,  односно  зарада  и  других  сталних  примања  код  корисника  јавних
средстава чиме се враћају отете плате лекарима, просветним радницима, војсци
и  полицији  у  износу  од  10%,  уместо  повећања  плата  од  8% што  у  ствари
представља номинално повећање од 7,2%

• враћање  отетих  пензија  кроз  укидање  закона  о  привременом  уредђивању
начина исплате пензија чиме се прво враћају отете пензије и повећање пензија
у  износу  инфлације  у  2017.години  од  3%,  уместо  најављеног  линераног
повећање пензија од 5%

• обезбеђено здравствено образовање за све грађане Републике Србије без обзира
на радни статус, укидање овере здравствних књижица за све грађана Србије,
први  корак  преласка  са  Бизмарковог  на  Бевeриџов  модел  финансирања
здравства, постепено укидање доприноса за здравство и прелазак на буџетско
финансирање, повећање буџета здравства за 10 милијарди динара

• укидање субвенција у привреди у износу од 42 милијарде динара и подстицање
привреде кроз смањење намета на рад у износу од 70 милијарди динара кроз
увођење  ослобађање  од  плаћања  доприноса  за  здравство  на  део  зараде  до
минималца.

• укидање активираних гаранција у износу од износу од 29 милијарди динара и
могућности да предузећа која су у већинским власништву државе као што су
Србијагас,  Ер  Србија,  РТБ  Бор,  и  њихов  нестручан  партијски  менаџмент
злоупотребљавају буџет Републике Србије, узимају огромне кредите и очекују
да их буџет враћа и преношење отплате тих кредита на предузећа која су их и
узела

• увођење реда у држави и одговорности државних службеника према грађанима
уместо чекања да оштећени грађани туже па да се онда пресуде исплаћују из
буџета што државу годишње кошта 18 милијарди динара

• повезивање  радног  стажа  и  исплату  запосталих  зарада  запослених  у
друштвеним  предузећима  у  рестркутурирању  и  стечају  у  износу  од  20
милијарди динара уместо чекања судских пресуда

• исплата  ратних  дневница  резервистима  у  износу  од  10  милијарди  динара
уместо чекања судских пресуда 

• подстицај  предузетништву  и  иновацијама  кроз  пројекат  стварања  Venture
Capital индустрије у Србији у износу од 4 милијарде динара

• набавка уџбеника за сву децу у свим основним и средњим школама у Србији у
износу од 5,5 милијарди динара

Резултат свих ових промена повећава дефицит маргинално за 9,2 милијарде динара са 0,6%
на  0,8%  пројектованог  бруто  друштвеног  производа.  Рачунице  су  изведене  оквирно  јер
Министарство финансија скупштини не доставља све потребне податке да би се обрачун
могао извести у целости.



Питање гаранција државе за кредите које су предузећа у већинском власништву државе узела
од домаћих и страних поверилца, као већински власник који бира менаџмент, би морала да
решава кроз сама предузећа, не да их сваљује на терет буџета.
У буџету није јасно да ли је део новца за субвенције које овај амандман укида већ унапред
“обећан”  кроз  потписане  уговоре  иако  скупштина  за  то  још  увек  није  дала  сагласност.
Амандман претпоставља да су министри и државни службеници били одговорни и да нису
потписивали уговоре пре него што је скупштина одобрила средства.
У буџету такође није јасно на коју врсту спорова се односе казне и пенали по решењу судова
и како је урађена пројекција трошкова. Уместо да држава спроводи погрешну политику која
угрожава права грађана и онда чека да неки од грађана туже, а нада се да многи неће, и онда
кроз судске и адвокатске трошкове и законску затезну камату плаћа три пута већу цену, посао
државе мора да буде да исправи неправде благовремено тако да никада и не стигну на суд.
Повезивање  радног  стажа  и  исплата  запосталих  зарада  запослених  у  друштвеним
предузећима,  као  и  исплата  ратних  дневница  резервистима  за  њихово  ангажовање  током
деведесетих година прошлог века, је управо корак у правцу одговорног понашања државе
према правима својих грађана.”


