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На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, 

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси 

УРЕДБУ 

о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета 

Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних 

последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 

"Службени гласник РС", број 60 од 24. априла 2020. 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба 

које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног 

стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је 

ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3). 

  

Члан 1. 

Овом уредбом мењају се општи приходи и примања, расходи и издаци 

буџета Републике Србије за 2020. годину, њихово 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 и 

поједине норме у делу Извршавање буџета, утврђених Законом о буџету 

Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 – у 

даљем тексту: Закон o буџету), ради отклањања штетних последица 

насталих за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2. 

Члан 2. 

Овом уредбом уређује се члан 1. Закона о буџету, односно општи приходи и 

примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2020. годину, 

њихово 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 2020. годину састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

у динарима 
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Укупни приходи и 

примања остварена по 

основу продаје 

нефинансијске имовине 

1.244.821.031.000 

Укупни расходи и 

издаци за набавку 

нефинансијске имовине 

1.593.388.480.000 

Буџетски 

суфицит/дефицит 
-348.567.449.000 

Издаци за отплату 

главнице 

(у циљу спровођења 

јавних политика) 

8.800.000.000 

Издаци за набавку 

финансијске имовине 

(у циљу спровођења 

јавних политика) 

23.632.551.000 

Укупан фискални 

суфицит/дефицит 
-381.000.000.000 

Б. РАЧУН 

ФИНАНСИРАЊА 
  

Примања од 

задуживања и продаје 

финансијске имовине 

886.800.000.000 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске имовине 

505.270.207.000 

Нето финансирање 381.000.000.000 

Промена стања на 

рачуну 

(позитивна – повећање 

готoвинских средстава 

негативна – смањење 

готовинских средстава) 

529.793.000 

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 

утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и 

издатака: 



ОПИС 
Eкономскa 

класификацијa 
Износ у динарима 

УКУПНИ 

ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

 1.244.821.031.000 

1. Порески 

приходи 
71 1.064.300.000.000 

1.1. Порез на 

доходак грађана 
7111 57.200.000.000 

1.2. Порез на 

добит правних 

лица 

7112 89.300.000.000 

1.3. Порез на 

додату вредност 
7141 565.800.000.000 

– Порез на 

додату вредност 

у земљи 

 126.200.000.000 

– Порез на 

додату вредност 

из увоза 

 439.600.000.000 

1.4. Акцизе 717 296.100.000.000 

– Акцизе на 

деривате нафте 
 157.600.000.000 

– Акцизе на 

дуванске 

прерађевине 

 104.500.000.000 

– Остале акцизе  34.000.000.000 

1.5. Царине 715 44.400.000.000 

1.6. Остали 

порески приходи 
7145 11.500.000.000 

2. Непорески 

приходи и 

примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине 

 165.517.253.000 



Редовни 

непорески 

приходи 

 87.100.000.000 

- Приходи од 

имовине 
741 13.200.000.000 

- Таксе 742 14.100.000.000 

- Приходи од 

продаје добара и 

услуга 

742 21.300.000.000 

- Новчане казне 743 6.000.000.000 

- Oстали 

редовни 

непорески 

приходи 

714,745,73 27.000.000.000 

- Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине 

8 5.500.000.000 

Ванредни 

непорески 

приходи 

 35.000.000.000 

- Добит јавних 

агенција 
741 1.600.000.000 

- Део добити 

јавних 

предузећа и 

дивиденде 

буџета 

741, 745 20.300.000.000 

- Остали 

ванредни 

приходи 

745 13.100.000.000 

Непорески 

приходи 

индиректних 

корисника 

 43.417.253.000 

- Трансфери 

између 

буџетских 

733 21.900.960.000 



корисника на 

различитом 

нивоу власти 

- Приходи од 

продаје добара и 

услуга 

742 21.516.293.000 

3. Донације 731,732,744 15.003.778.000 

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 
 1.625.821.031.000 

1.Текући расходи 4 1.439.252.310.000 

1.1. Расходи за 

запослене 
41 318.914.506.000 

- Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде) 

411 247.657.666.000 

- Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 

412 47.928.114.000 

- Остали расходи за 

запослене 
413 до 417 23.328.726.000 

1.2. Коришћење 

услуга и роба 
42 128.616.126.000 

1.3. Отплата камата 

и пратећи трошкови 

задужења 

44 106.952.422.000 

- Отплата домаћих 

камата 
441 53.818.287.000 

- Отплата страних 

камата 
442 41.500.000.000 

- Отплата камата по 443 2.600.000.000 



гаранцијама 

- Пратећи трошкови 

задуживања 
444 9.034.135.000 

1.4. Субвенције 45 202.981.314.000 

- Субвенције у 

привреди 
 109.824.000.000 

- Субвенције у 

пољопривреди 
 41.165.130.000 

- Субвенције за 

железницу 
 14.000.000.000 

- Субвенције за 

путеве 
 19.900.000.000 

- Субвенције у 

области туризма 
 3.027.500.000 

- Субвенције за 

културу 
 1.679.625.000 

- Остале субвенције  13.385.059.000 

1.5. Донације 

страним владама 
461 251.600.000 

1.6. Дотације 

међународним 

организацијама 

462 5.084.466.000 

1.7. Трансфери 

осталим нивоима 

власти 

463 95.320.582.000 

- Трансфери 

општинама и 

градовима 

 33.832.366.000 

- Трансфери за 

запослене у 

образовању на 

територији АПВ 

 36.217.213.000 

- Остали трансфери  25.271.003.000 

1.8. Дотације 

организацијама за 

обавезно социјално 

464 349.040.867.000 



осигурање 

- Републички фонд 

за пензијско и 

инвалидско 

осигурање 

 245.700.000.000 

- Национална 

служба за 

запошљавање 

 5.200.000.000 

- Републички фонд 

за здравствено 

осигурање 

 93.100.000.000 

- Фонд за социјално 

осигурање војних 

осигураника 

 440.000.000 

- Остали трансфери  4.600.867.000 

1.9. Остале 

дотације и 

трансфери 

465 6.744.455.000 

1.10. Социјално 

осигурање и 

социјална заштита 

47 123.714.810.000 

- Дечја заштита  64.880.847.000 

- Борачко-

инвалидска заштита 
 14.061.580.000 

- Социјална заштита  32.786.803.000 

- Транзициони фонд  410.000.000 

- Ученички 

стандард 
 2.571.000.000 

- Студентски 

стандард 
 4.295.000.000 

- Фонд за младе 

таленте 
 683.399.000 

- Спортске 

стипендије, награде 

и признања 

 1.145.000.000 



- Избегла и 

расељена лица 
 834.266.000 

- Остала социјална 

заштита из буџета 
 2.046.915.000 

1.11. Остали текући 

расходи 
43, 48 и 49 101.631.162.000 

- Средства резерве 499 2.548.303.000 

- Остали текући 

расходи 
43 и 48 99.082.859.000 

2. Издаци за 

нефинансијску 

имовину 

5 154.136.170.000 

3. Издаци за 

отплату главнице (у 

циљу спровођења 

јавних политика) 

61 8.800.000.000 

4. Издаци за 

набавку 

финансијске 

имовине (у циљу 

спровођења јавних 

политика) 

62 23.632.551.000 

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  381.000.000.000 

Примања од задуживања и 

примања од продаје домаће 

финансијске имовине 

9 886.800.000.000 

Примања од задуживања 91 881.000.000.000 

Примања од емитовања 

хартија од вредности на 

домаћем финансијском 

тржишту (записи и обвезнице 

емитоване на домаћем 

9111 455.000.000.000 



финансијском тржишту у 

домаћој и страној валути – 

дисконтована продајна 

вредност) 

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 355.000.000.000 

Примања од домаћег и 

иностраног задуживања 

(примљени кредити од 

домаћих и иностраних 

финансијских комерцијалних 

и мултилатералних 

институција и иностраних 

влада) 

9112-9119 

9122-9129 
71.000.000.000 

Примања од продаје домаће 

финансијске имовине 
92 5.800.000.000 

Издаци за отплату главнице 

и набавку финансијске 

имовине 

6 505.270.207.000 

Издаци за отплату кредита 61 495.000.000.000 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
611 251.000.000.000 

Отплата главнице страним 

кредиторима 
612 239.000.000.000 

Отплата главнице по 

гаранцијама 
613 5.000.000.000 

Издаци за набавку 

финансијске имовине 
62 10.270.207.000 

Промена стања на рачуну 

(позитивна – повећање 

готовинских средстава 

 529.793.000 



негативна – смањење 

готовинских средстава) 

Члан 3. 

Овом уредбом мења се члан 2. Закона о буџету, тако да гласи: 

„Члан 2. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку 

финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и 

страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије 

(укључујући и операције са заменом дуга пре рока доспећа) из члана 2. ове 

уредбе у укупном износу од 886.270.207.000 динара, планирано је да се 

обезбеде из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и 

мултилатералних финансијских институција и иностраних влада у износу од 

највише 71.000.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од 

вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту 

у домаћој и страној валути) у износу од највише 455.000.000.000 динара и 

из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од 

вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и 

страној валути) у износу од највише 355.000.000.000 динара и из примања 

од продаје домаће финансијске имовине у износу од највише 5.800.000.000 

динара. 

Планирана примања по основу задуживања већа су од средстава потребних 

за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у 

износу од 529.793.000 динара, што представља позитивну промену стања на 

рачуну. 

У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у 

планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од 

вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, могућа је 

промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не 

пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 

886.800.000.000 динара. 

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу 

јавног дуга, могу се током 2020. године користити средства са 

консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не 

угрожава ликвидност тог рачуна. 

Уколико на крају 2020. године буде постојала позајмица са консолидованог 

рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се 

пренети у наредну годину. 

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или 

повољнијих дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се 

смањивати други кредитни извори и емисије државних хартија од вредности 

на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.”. 



прилог  Чл. 4, 5, 6, 7. и 8. 

. 

Члан 9. 

Овом уредбом мења се члан 12. Закона о буџету, тако да гласи: 

„Члан 12. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 

оствареним приходима и примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци 

буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским 

прописима на постојећем нивоу и стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава. 

Ако у току године дође до ванредних околности које могу да угрозе живот и 

здравље људи или проузрокују штету већих размера, Влада може oдлучити о 

привременој обустави извршења појединих расхода и издатака, као и 

преузимања обавеза корисника средстава буџета Републике Србије у циљу 

ублажавања негативних економских и финансијских последица ванредних 

догађаја. 

Актом Владе из става 3. овог члана ближе ће се уредити начин извршења 

појединих расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника 

средстава буџета Републике Србије. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из 

других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу 

неће се извршавати на терет општих прихода буџета.”. 

Члан 10. 

Овом уредбом мења се члан 41. Закона о буџету, тако да гласи: 

„Члан 41. 

Изузетно од одредаба члана 3. Закона о буџету, Влада може да одлучи о 

покретању поступка за задуживање и давање гаранцијe ради очувања и 

јачања стабилности јавних финансија, спречавања наступања или 

отклањања последица ванредних околности које могу да угрозе живот и 

здравље људи или да проузрокују штету већих размера, у износу до 

24.000.000.000 динара, а на предлог министарства надлежног за послове 

финансија. 

Задуживање и давање гаранција из става 1. овог члана врши се у складу са 

поступком који је уређен Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 

61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18).”. 

Члан 11. 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/budzet.pdf&doctype=reg&x-filename=true&regactid=430312


Овом уредбом се у Закону о буџету после члана 41. додаје члан 41а, који 

гласи: 

„Члан 41а 

Изузетно од одредаба члана 3. Закона о буџету, Република Србија може 

преузети обавезу да као гарант измири потраживања банака настала по 

основу одобрених кредита од стране банака за финансирање ликвидности и 

обртних средстава за кредитирање привреде са циљем ублажавања 

негативних економских и финансијских последица пандемије болести 

COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, у износу до 480.000.000 

евра прерачунато у динарској противвредности према званичном средњем 

курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије, важећем на 

дан плаћања банци по гаранцији или дан закључења уговора о кредиту. 

Давање гаранција из става 1. овог члана врши се у складу са поступком који 

је уређен Уредбом о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди 

за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 57/20).”. 

Члан 12. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, а примењиваће се док се не стекну услови да се 

материја ове уредбе у потпуности уреди законом о буџету. 

05 број 110-3398/2020 

У Београду, 24. априла 2020. године 

Влада 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

Председник Владе, 

Ана Брнабић, с.р. 


