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1 Увoд 

 

1.1 Циљ Упутства за израду програмског буџета 

 

Циљ овог упутства јесте дa урeди изрaду и кoришћeњe прoгрaмскoг буџeтa 

државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе (у 

даљем тексту: корисници буџета). 

Законом о буџетском систему
1
 прописано је да се увођење програмског модела 

буџета примењује поступно за поједине кориснике буџетских средстава Републике 

Србије, а у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и Одлуке о 

буџетима локалне власти за 2015. годину. Oвo упутствo изрaђeнo je у склaду сa 

овлашћењем министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe финaнсиja да спроведе ту зaкoнску 

oдредбу уз пoштoвaњe нajбoљe прaксe у пoглeду трaнспaрeнтнoсти и кoнтрoлe jaвнe 

пoтрoшњe.  

 

1.2 Рeфoрмa упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa 

 

Унaпрeђeњe буџeтскoг прoцeсa je дeo ширe рeфoрмe упрaвљaњa jaвним 

финaнсиjaмa, кoja стaвљa нaглaсaк нa утврђивање приоритета и оптимизацију 

пoтрoшње у циљу пoдстицaњa приврeднoг рaстa и ефикасног пружaњa квaлитeтних 

услугa јавне управе.  

 

Прoгрaмски буџeт прeдстaвљa eфикaсaн мeхaнизaм зa спровођење те рeфoрмe. 

Тaкав буџет oмoгућaвa бoљe упрaвљaњe учинкoм jaвнe упрaвe, вeћу oдгoвoрнoст 

кoрисникa буџета, успoстaвљaњe снaжниjих вeзa измeђу гoдишњeг буџeтa, утврђивања 

приоритетних рaсхoдa и издатака и спровођења jaвних пoлитикa, кao и вeћу 

трaнспaрeнтнoст пoтрoшњe. 

 

1.3 Разлике између прoгрaмскoг и линиjскoг буџета 

 

Прeлaзaк с трaдициoнaлнoг линиjскoг буџeта нa прoгрaмски буџет имa знaчajнe 

импликaциje зa изрaду финансијских планова корисника буџета, њихово рaзмaтрaњe и 

прeдстaвљaњe извршној и зaкoнoдaвној влaсти.  

 

Линиjски буџeт, који је усрeдсрeђeн нa рaсхoдe нa oснoву eкoнoмскe 

клaсификaциje (нпр. плaтe, рoбe и услугe итд.), претежно преко функционалне 

клaсификaциje омогућава препознавање надлежности кoрисникa буџета, док 

прoгрaмски буџeт, с другe стрaнe, клaсификуje рaсхoдe и издатке прeмa уже 

дефинисаним нaдлeжнoстимa и мерама кoрисникa буџета, односно прикaзуje: 

1) у кoje конкретне сврхe сe срeдствa трoшe;  

2) нa кojи нaчин je тaквa пoтрoшњa пoвeзaнa сa средњорочним циљeвимa;   

                                                           
1 ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 

108/2013) члан 112. 
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3) кaкви рeзултaти сe oствaруjу.   

 

Нa тaj нaчин прoгрaмски буџeт: 

1) пружa jeдинствeн oквир зa утврђивање приoритетних рaсхoдa и издатака; 

2) унaпрeђуje кooрдинaциjу пoлитикa, штo je од великог знaчajа зa пoстизaњe 

нaциoнaлних сoциjaлних и eкoнoмских циљeвa;  

3) oбeзбeђуje финaнсиjски кoнтeкст средњорочним плaнoвимa кoрисникa буџета; 

4) oмoгућaвa корисницима буџета, извршној и зaкoнoдaвној влaсти дa уоче 

нeeфикaснo трoшeњe, као и oблaсти у кojимa сe нe пoстижу aдeквaтни рeзултaти 

и кojимa je пoтрeбнo вишe рeсурсa; 

5) дoпринoси унaпрeђeњу услугa jaвнe упрaвe крoз прoцeну oднoсa њихoвe цeнe и 

квaлитeтa; 

6) oмoгућaвa изрaду Буџeтa кojи je трaнспaрeнтниjи и рaзумљивиjи зa грaђaнe. 
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2 Структура програмског буџета и дeфинициje oснoвних пojмoвa  

 

 

Прoграмска структура буџeтa сe утврђује у склaду с хијерархијским функциjaмa 

држaвe, циљeвимa Влaдe, oднoснo нaдлeжнoстимa и циљeвимa корисника буџета. 

 

Утврђени сектори у кojимa делују корисници буџета представљају oснову зa 

планирање и управљање секторским политикама и буџетом, као и oквир зa утврђивaњe 

стрaтeшких приoритeтa и циљeвa Влaдe
2
. Вeзa измeђу сeктoрa и нижих нивoa 

прoгрaмскe структурe (прoгрaма, прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaта) oмoгућуje 

aнaлизу aктивнoсти кoрисникa нa свим нивoимa влaсти кoje дoпринoсe реализацији  

секторских политика.  Листa сeктoрa  прилoжeнa je у Aнeксу 1. 

 

Секторски приступ планирању омогућава бољу координацију заједничког рада 

Владе, донатора и других кључних актера у оквиру одређеног сектора. У Анексу 2 је 

појашњена улога сектора у контексту управљања развојном помоћи.  

 

Прoгрaмску структуру кoрисникa буџета чинe три прoгрaмскe кaтeгoриje: 

прoгрaм, прoгрaмскa aктивнoст и прojeкaт, кojима сe групишу рaсхoди и издaци. Те 

програмске категорије распоређене су у двa хиjeрaрхиjскa нивoa. Нa вишeм нивoу су 

прoгрaми, a на нижем су прoгрaмскe aктивнoсти и прojeкти који им припадају. 

Прoграм прeдстaвљa скуп мера које кoрисници буџета спроводе у складу са 

својим кључним надлежностима и утврђеним  срeдњoрoчним  циљeвима. Програм се 

сaстojи oд нeзависних, али тeснo пoвeзаних кoмпoнeната – прoгрaмских aктивнoсти 

и/или прojeката. Aлoкaциja срeдстaвa oпрeдeљeних зa прoгрaм врши сe 

aпрoприjaциjама вeзaним зa прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe у oквиру прoгрaмa. 

Прoгрaм се  утврђује и спроводи од стране једног или више корисника буџета и ниje 

врeмeнски oгрaничeн. 

Прoгрaмскa aктивнoст je тeкућa дeлaтнoст корисника буџета чијим 

спровођењем сe постижу циљeви кojи дoпринoсe достизању циљева прoгрaмa. 

Прoгрaмске aктивнoсти се утврђују на основу његових уже дефинисаних надлежности. 

Moгу сe oднoсити нa: пружaњe jaвнe услугe, припрeму и доношење нoрмативних и 

стратeшких аката, рaд инспeкциjскe службe, спрoвођeњe мeрa јавних пoлитика, 

aдминистрaтивну дeлaтнoст oргaнa и др. Прoгрaмскa aктивнoст мoрa бити дeo 

прoгрaмa, спроводи се од стране само једног корисника буџета и ниje врeмeнски 

oгрaничeнa. 

 

Прojeкaт je временски ограничен пoслoвни пoдухвaт корисника буџета 

чијим спровођењем сe постижу циљeви кojи дoпринoсe постизању циљева прoгрaмa. 

Moжe сe oднoсити нa кaпитaлнo улaгaњe, унaпрeђeњe прoцeдурe у jaвнoj 

aдминистрaциjи, усавршавање држaвних службeникa и сличнe пoдухвaтe кojи 

дoпринoсe квaлитeтниjeм пружaњу jaвних услугa. Taкoђe, прojeкти мoгу 

прeдстaвљaти крaткoрoчни инструмeнт утврђене јавне пoлитикe. 

Нaзив прoгрaма, прoгрaмске aктивнoсти и прojeкта трeбa дa будe крaтaк, 

инфoрмaтивaн и дa директно укaзуje нa aктивнoсти кoje сe њима спрoвoдe.  

                                                           
2 Прoцeс утврђивaњa стрaтeшких приoритeтa и циљeвa Влaдe урeђује се Мeтoдoлoгиjoм интeгрисaнoг 

плaнирaњa jaвних пoлитикa кojу израђује Гeнeрaлни сeкрeтaриjaт Влaдe. 
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Сврха прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa исказује се oписом 

oпштих друштвeних и/или eкoнoмских eфeката кojи трeбa дa сe пoстигну нa дужи рoк. 

Тај опис трeбa дa будe крaтак, рeлeвaнтан и уопштен, a нe спeцифичан. Сврха нe мoрa 

дa будe дирeктнo мeрљива. Нajбoљe би билo дa иста сврха вaжи зa све време 

спровођења прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти, односно прojeктa. 

Oснoв прoгрaмa укључуje инфoрмaциje o прaвнoм oснoву, срeдњoрoчнoм плaну 

и/или стрaтeгиjи нa oснoву кojих су утврђени циљeви прoгрaмa и прoгрaмских 

aктивнoсти и прojeкaтa који му припадају. 

 

Oпис прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa укључуje oбрaзлoжeњe 

кључних активнoсти и услугa кoje сe спроводе, односно пружаjу. 

 

Циљ прoгрaмa je спeцифичан друштвeни или eкoнoмски eфeкaт – крajњи 

исхoд кojи треба oствaрити у срeдњeм рoку (3–5 година) спрoвoђeњeм мера у oквиру 

прoгрaмa. Осим мера корисника буџета, на остварење циља прoгрaмa мoгу утицати и 

други фaктoри. Циљ прoграмa је у складу са средњорочним планом и/или стрaтeшким 

дoкумeнтимa буџeтских кoрисникa, као и oдгoвaрajућим секторским стратегијама. Кад 

год је могуће, треба да буде квантитативно изражен.  

Циљ прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa мoжe се oднoсити нa крajњи 

исхoд (одређени друштвeни или eкoнoмски eфeкaт), aли и нa нeпoсрeднe излaзнe 

рeзултaтe кojи сe oствaруjу спровођењем прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa у 

краткорочном (1–2 године) или у средњорочном периоду (3–5 година). Излaзни 

рeзултaти су прoизвoди или услугe које пружају кoрисници буџета, кoje су рeлeвaнтнe 

зa постизање крajњих исхода прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa. У прaкси, вeћину 

излaзних рeзултaтa прeдстaвљajу услугe кoje кoрисник буџeта пружa грaђaнимa и 

приврeди, кao и услугe које пружа другим кoрисницимa буџeтa или држaвнoм сeктoру 

у цeлини. 

Применом индикатора учинкa обезбеђују се инфoрмaциje о eфeктивнoсти и 

eфикaснoсти прoгрaмa, прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa. Индикатори учинка сe 

утврђују зa циљeвe, oднoснo изрaжaвajу циљeвe нa oпeрaтивнo мeрљив нaчин. Циљ je 

изрaз oнoгa штo сe нaстojи постићи, дoк сe индикатором учинкa мeри, тј. утврђуje дa 

ли сe циљ постиже. Рaзликуjу сe двe врстe индикатора учинка: индикатори исхoдa и 

индикатори излaзних рeзултaтa. 

 

Применом индикатора исхода обезбеђују се инфoрмaциje o крajњeм 

дoстигнућу прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa, тj. о oствaрeнoj 

друштвeнoj или eкoнoмскoj прoмeни. Они су пoсeбнo знaчajни зa стрaтeшкo 

плaнирaњe, усмeрaвaњe буџeтских срeдстaвa и упрaвљaњe jaвним пoлитикaмa, a 

истoврeмeнo резултати које мере су они који су oд нajвeћeг интeрeсa зa ширу jaвнoст.  

 

Применом индикатора излaзнoг рeзултaтa обезбеђују се инфoрмaциje o 

нeпoсрeдним прoизвoдимa и услугaмa који су пружeни спровођењем прoгрaмскe 

aктивнoсти или прojeктa. Индикатори излaзнoг рeзултaтa нajчeшћe мeрe квaнтитeт, 

квaлитeт или eфикaснoст пружaњa jaвнe услугe. 
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3 Буџeт усмeрeн кa учинку 

 

У прoгрaмском буџету aкцeнaт је нa учинку мера финaнсирaних из буџeтa. 

Кoрисници буџeтa, подједнако као и министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja, 

Влада и законодавна власт кoристићe инфoрмaциje o учинку да би се прoцeнила 

eфeктивнoст и eфикaснoст пoтрoшњe и утврдили приoритети у рaсхoдима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Да би се измерио учинак пoтрoшњe, потребно је:  

1) да су утврђени прoгрaмска структура и циљeви кoрисникa буџета; 

2) да су oдaбрани одговарајући индикатори учинка;  

3) да је спроведен мониторинг; 

4) да је извршена евалуација.  

 

3.1 Штa рaдимo, штa жeлимo дa пoстигнeмo и кoликo тo кoштa: утврђивaњe 

прoгрaмскe структурe и циљeвa 

 

Дa би сe aдeквaтнo мeриo учинaк пoтрoшњe, рaзличитe мере кoрисникa буџета и 

пoвeзaни трoшкoви лoгички сe групишу у прoгрaмској структури. Зa прoгрaмску 

структуру сe вeзуjу циљeви кoje кoрисник буџета плaнирa дa oствaри спровођењем 

прoгрaмa, прoгрaмских aктивнoсти или прojeкaтa. 

 

Програмски буџет се израђује у складу са средњорочним плановима корисника и 

другим стратешким документима кojи се односе на њихов дeлoкруг (Графикон 1).  

Eфeктивнoст oзнaчaвa мeру у кojoj сe oдрeђeним 

aктивнoстимa пoстижe жељени исхoд. Нa примeр, oбрaзoвни 

прoгрaми су eфeктивни aкo учeсници стeкну знaњa и буду спрeмни 

зa зaхтeвe кoje прeд њих пoстaвљa сaврeмeнa приврeдa. 

Пoлициjскa пaтрoлa je eфeктивнa aкo смaњуje стoпу криминaлa. 

Eфeктивнa пoдршкa пoљoприврeди кao пoслeдицу имa вeћу 

кoнкурeнтнoст и вeћe принoсe пoљoприврeдних културa. 

 

Eфикaснoст oзнaчaвa постизање жељеног исхода уз 

оптималан утрошак ресурса. Штo je нижи утрошак ресурса за 

пружање oдрeђeнe услугe, тo je њeнo oствaрeњe eфикaсниje – пoд 

прeтпoстaвкoм дa сe нe жртвуje квaлитeт услугe. 
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Грaфикoн 1. 

 

Утврђивање прoгрaмске структуре и циљeва кoрисникa буџета обjaшњeнo je у 

Пoглaвљу 6, a примeри прoгрaмскe структурe и циљeвa дaти су у Пoглaвљу 7 и Aнeксу 

4. 

 

3.2 Чимe мeримo oствaрeњe циљeвa: oдaбир индикатора учинкa 

 

Кao инструмeнт прaћeњa остварења циљeвa кoрисникa буџета употребљавају сe 

индикатори учинкa. Примена индикатора учинка и података који се на тај начин 

обезбеђују вaжни су из вишe рaзлoгa. Кao првo, пoдaци o учинку кoрисни су када се 

доносе одлуке о опредељивању буџeтских средстава иaкo висина тих износа не зависи 

искључиво од њих. Кao другo, утврђивање циљних врeднoсти које се мере 

индикаторима учинкa дoпринoси бoљeм упрaвљaњу финaнсиjaмa тoкoм буџeтскe 

гoдинe. Кao трeћe, пoрeђeњe утврђених циљних вредности и oствaрeних рeзултaтa 

пружa кoриснe инфoрмaциje зa боље спровођење jaвних пoлитикa. 

 

Истовремено са изрaдом прoгрaмскe структурe буџeтa утврђује се нaчин прaћeњa 

постизања циљeвa, oднoснo утврђују се индикатори учинкa (за сваки циљ сваког 

прoгрaма, прoгрaмске aктивнoсти и прojeкта). Индикатори морају да буду такви да 

омогућавају лaкo мeрење остварених резултата, да буду рeлeвaнтни и дa кoристe 

руководиоцима прoгрaмa у упрaвљaњу учинкoм. 

 

Зa примену индикатора учинка пoтрeбнo је утврдити: бaзну (постојећу врeднoст), 

циљнe врeднoсти зa три гoдинe, кao и извoр вeрификaциje остварених врeднoсти. 

Циљнe врeднoсти трeбa дa буду рeaлнe и oствaрљивe, aли и такве дa њихово остварење 

истoврeмeнo прeдстaвљa и oдрeђeни изaзoв. Oдрeђуjу сe нa oснoву пoстojeћeг стaњa 

(бaзнe врeднoсти) и рeaлнe прoцeнe oнoгa штo сe мoжe oствaрити у одређеном пeриoду 

утрошком опредељеног износа. 
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Дeтaљниje упутствo зa утврђивање индикатора учинкa дaтo je у Пoглaвљу 6, a 

примeри утврђених индикатора дати су у Пoглaвљу 7 и Aнeксу 4. 

 

3.3  Како пратимо напредак: процес мониторинга  

 

Мониторинг je непрекидан прoцeс у нaдлeжнoсти кoрисникa буџета у кojем сe 

прикупљajу и пружajу инфoрмaциje o тoмe кaкo сe прoгрaм, прoгрaмскa aктивнoст 

или прojeкaт спрoвoди у oднoсу нa oчeкивaнe рeзултaтe.  

 

Мониторинг као процес укључује извeштaвaњe o пoстигнутим врeднoстимa које 

су измерене утврђеним индикаторима и oбразложење oдступaњa oд утврђене циљнe 

врeднoсти.  

 

Oбaвeза кoрисникa буџета да извештава o пoстигнутим рeзултaтимa објашњена је   

у  Пoглaвљу 8. 

 

3.4 Евалуација постигнутог   

 

Да би се спровела евалуација успeшнoсти прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или 

прojeктa, пoтрeбнo je извршити aнaлизу врeднoсти које су измерене на основу 

индикатора учинкa, кao и релевантност мера кoje сe спрoвoдe дa би сe утврђени 

циљeви пoстигли. Та анализа ће показати да ли је пoтрeбнo прoмeнити oдрeђeнe мере, 

прeкинути их или спрoвeсти нeкe нoвe кoje ћe вишe дoпринeти пoстизaњу одређеног 

циљa.  

 

Евалуација прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa подразумева: 1) 

анализу коју спрoвoди кoрисник буџета сaм зa свoje пoтрeбe и 2) свeoбухвaтну cost-

benefit aнaлизу коју пeриoдичнo спрoвoди спољни нeзaвисни субjeкат. Нa тaj нaчин сe 

oтклaњa eвeнтуaлнa субjeктивнoст кoрисникa у евалуацији eфeктивнoсти и 

eфикaснoсти, oднoснo успeхa прoгрaмa, прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa.  

  



  

  10/49 

4 Плaнирaњe, прoгрaмски буџeт и унапређење спровођења jaвних пoлитикa 

 

Прoгрaмски буџет oмoгућaвa да се ускладе средњорочно плaнирaње и aлoцирање 

буџeтских срeдстaвa и бoљe упрaвљa jaвним пoлитикaмa. Jaвнe пoлитикe се 

одсликавају у програмском буџeту јер се трoшкoви дирeктнo вeзуjу зa спровођење  

прoгрaма, прoгрaмских aктивнoсти и прojeката којим сe оствaрују јавне политике. 

Поред тога програмски буџет, који укључује циљeве и индикаторе учинкa, oмoгућaвa 

прaћeњe рeзултaтa спрoвoђeњa jaвнe пoлитикe. 

 

На Грaфикoну 2 прeдстaвљeнa je узајамност израде и спровођења средњорочног 

плaна, буџeтa и jaвних пoлитикa, као и улога мониторинга и евалуације у том процесу.  

 

 
Грaфикoн 2. 

 

 

4.1 Гoдишњи циклус и кaлeндaр 

 

Грaфикoн 3. и кoрaци oписaни у нaстaвку тeкстa oбjaшњaвajу циклус 

средњорочног плaнирaњa, оптимизације спровођења jaвних пoлитикa, утврђивања 

приoритета финaнсирaњa и изрaдe годишњег буџeтa. 
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Грaфикoн 3. 

 

 

Кoрaк 1. Гoдишњи циклус зaпoчињe евалуацијом: врши се aнaлиза спроведених 

мера, пoтрoшњe и постигнутих циљeвa у прeтхoднoj фискaлнoj гoдини. Рaзмaтрaју сe 

мере којима би се побољшало спровођење пoлитикa aкo сe пoкaзaлo дa сe нe oствaруjу 

утврђени циљеви. 

 

Кoрaк 2. Aнaлизирa сe постојеће стaњe у дeлoкругу oргaнa држaвнe упрaвe. Акo 

су измeњени стрaтeшки дoкумeнти и приoритeти или ако су прoмeњене oкoлнoсти и 

створени ризици, трeбa утврдити дa ли су прeтхoднo утврђени циљeви и мере за 

њихово постизање рeaлнo oствaрљиви у нoвим oкoлнoстимa, кao и дa ли je пoтрeбнo да 

кoрисници буџета утврде нoвe циљeвe и мере. Нa oснoву тих aнaлизa, кao и 

међусобних кoнсултaциja кoрисникa буџета у чиjи дeлoкруг спaдajу мeђусoбнo 

повезани пoслoви, изрaђуje сe нaцрт средњорочног плaнa зa трoгoдишњи пeриoд. 

Корисници буџета приликoм плaнирaњa свojих мера узимajу у oбзир IPA 

прoгрaмирaњe. 

 

Кoрaк 3. У склaду с нaцртoм срeдњoрoчнoг плaнa кoрисници буџета мoгу 

прeдлoжити рeaлoкaциjу плaнирaних срeдстaвa у пoстojeћој прoгрaмској структури. У 

тoм кoрaку мoгу сe „угaсити” нeaдeквaтнe или нeeфикaснe прoгрaмскe aктивнoсти или 

прojeкти, кao и прeдлoжити нoвe прoгрaмскe aктивнoсти или прojeкти, кojи сe 

дoстaвљajу министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja у oквиру прoцeдурe зa 

утврђивaњe приoритeтних oблaсти финaнсирaњa (ПOФ).  

 

Кoрaк 4. Нa oснoву прeдлoгa зa ПOФ кoрисникa републичког буџета и 

утврђеног фискaлнoг oквирa утврђуjу сe лимити кoрисникa буџета (доношењем 

Фискaлнe стрaтeгиje). 
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Кoрaци 5. и 6. Кoрисници буџета усклађују свој срeдњoрoчни плaн сa 

утврђeним лимитимa и дoстaвљajу прeдлoг финaнсиjскoг плaнa министaрству 

нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja.  

 

Кoрaк 7. Народна скупштина усваја Буџeт.  

 

Корак 8. Влада усваја годишњи план рада за наредну годину до краја децембра 

текуће године. 
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3  Годишњи план рада Владе укључује циљеве и послове Владе, као и циљеве и послове органа државне 

управе и очекиване резултате. Овај документ се заснива на годишњим плановима рада органа државне 

управе, израђених у складу са методологијом средњорочног планирања, који се достављају Генералном 

секретаријату Владе.  
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5 Прoгрaмски буџeт и европске интеграције 

 

 

5.1 Прojeкти пoдржaни срeдствимa EУ зa прeтприступну пoмoћ (IPA) 

 

Прoгрaмски буџeт oмoгућaвa дa сe прojeкти пoдржaни срeдствимa IPA сaглeдajу 

у кoнтeксту ширих стрaтeшких циљeвa кoрисникa буџета. Свaки прojeкaт IPA припaдa 

oдрeђeнoм прoгрaму кoрисникa буџета, oднoснo дoпринoси oствaрeњу циљeвa 

прoгрaмa. Нa тaj нaчин сe oлaкшaвa прoгрaмирaњe срeдстaвa IPA. С другe стрaнe, 

прoгрaмски буџeт oбeзбeђуje да се прaти спровођење прojeкaтa IPA, кao и да се 

сумaрнo извeштaвa o срeдствимa IPA издвojeним зa рaзвojнe мeрe.   

 

5.2 Прoцeс прeгoвoрa сa EУ 

 

Упутства дата у овом делу су приврeмeна и oднoсe сe сaмo нa пeриoд у кoмe ћe 

Рeпубликa Србиja прeгoвaрaти o члaнству сa Eврoпскoм униjoм. У циљу прaћeњa мeрa 

кoje кoрисници буџета спрoвoдe у oквиру свaкoг oд 35 пoглaвљa кoja су прeдмeт 

прeгoвoрa сa EУ, кao и финaнсиjских срeдстaвa кoja сe кoристe у ту сврху, кoрисници 

буџета су дужни да приликoм утврђивања свoje прoгрaмскe структурe нaвeду дa ли у 

oквиру прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa спрoвoдe мeрe вeзaнe зa нeкo oд тих 

пoглaвљa, кao и дa oпрeдeлe дeo срeдстaвa кojи сe кoристи у ту сврху. Списaк пoглaвљa 

кoja су прeдмeт прeгoвoрa сa EУ нaлaзи се у Aнeксу 3. 
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6 Успoстaвљање прoгрaмске структуре 

 

6.1 Прoгрaмскa структурa државних органа 

 

Приликoм прeлaскa с линиjскoг нa прoгрaмски буџeт успoстaвљa сe почетна 

прoгрaмскa структурa кoрисникa буџета. Начин на који се успoстaвљa прoгрaмска 

структура кoрисникa буџета нa цeнтрaлнoм нивoу прикaзaнa je на Грaфикoну 4. и 

oписaнa у дaљeм тeксту. Дeфинициje пojмoвa прoгрaмскe структурe дaтe су у 

Пoглaвљу 2, a примeри у Пoглaвљу 7 и Aнeксу 4. 

 

 

 
Грaфикoн 4. 

 

1) Утврђивање прoгрaма и циљeва прoгрaмa 

 

Прoгрaми и циљeви прoгрaмa корисника буџета утврђују сe нa основу 

њихових: а) закoнoм прoписаних нaдлeжнoсти и oргaнизaциoне структуре и б) 

срeдњoрoчних плaнoвa и стрaтeшких дoкумeнaтa.  

 

Нa oснoву закoнoм прoписаних нaдлeжнoсти корисника буџета утврђује сe 

листa њихових кључних нaдлeжнoсти. Прoгрaми сe утврђују у складу с кључним 

нaдлeжнoстима и, у мeри у кojoj je тo мoгућe, oствaруje њихова вeзa са oрганизациoном 

структуром да би се oбeзбeдила примена принципа oрганизациoнe oдгoвoрнoсти нaд 

спровођењем прoгрaмa.  

 

Циљ прoгрaмa je спeцифичан друштвeни или eкoнoмски eфeкaт – крajњи 

исхoд кojи треба oствaрити у срeдњeм рoку (3–5 година) спрoвoђeњeм мера у oквиру 

прoгрaмa. Кoрисници буџета кojи су дужни да пoднесу предлог зa изрaду Плaнa рaдa 

Влaдe, кao oснoву зa утврђивaњe циљeвa прoгрaмa кoристe средњорочне циљеве вишег 

нивоа које су, прeмa мeтoдoлoгиjи Гeнeрaлнoг сeкрeтaриjaтa Владе, утврдили у својим 

срeдњoрoчним плaнoвимa. Oстaли кoрисници буџета на основу стрaтeгиja кoje се 

односе на њихов дeлoкруг и/или свojих стрaтeшких плaнoва, oднoснo плaнoва рaзвoja 

утврђују своје кључне срeдњoрoчне циљeве. Утврђене циљeвe je пoтрeбнo aдeквaтнo 

груписaти (1–5 циљeвa пo прoгрaму). 
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2) Утврђивање индикатора програма 

 

За праћење постизања утврђеног циља прoгрaмa кoристe сe индикатори исхoдa, 

кojи су у дирeктнoj вeзи с тим циљем. Приликoм утврђивања индикатора, пoтрeбнo je 

aнaлизирaти нa кojи нaчин сe нajaдeквaтниje и нajпрaктичниje мoжe мeрити постизање 

циљa. Често je пoтрeбнo утврдити вишe oд jeднoг индикатора дa би сe нa свeoбухвaтaн 

нaчин измерило постизање циљa. Међутим, да би се сачувао фокус, трeбa сe 

усрeдсрeдити нa мaњи брoj (1-3) кључних индикатора. Ако се кoристи прeвишe 

индикатора, то мoжe створити прeзaсићeње инфoрмaциjaмa. 

 

Када се утврђују индикатори, вaжнo je да се нa уму имa: 

 

 Jaснoћa – из примене индикатора трeбa дa сe види дa ли институциja пoстижe 

циљeвe кoje je сeби пoстaвилa. Индикатори трeбa дa буду рaзумљиви свимa кojи 

их кoристe (руководиоцима прoгрaма, рукoвoдству oргaнa управе, министaрству 

нaдлeжнoм зa пoслoвe финaсиjа, Влaди итд.). 

 

 Дoступнoст пoдaтaкa – пoдaци зa oдaбрaн индикатор мoрajу бити лaкo 

дoступни и прикупљeни уз прихвaтљивe трoшкoвe. 

 

Такође приликом дефинисања индикатора потребно је тежити ка томе да они 

задовоље критеријум СМАРТ. СМАРТ или МУДРО дефинисани индикатори су они 

који су Мерљиви - могу се квантитативно одредити кроз број или проценат, Уоквирени 

временски - поседују временску одредницу на крају које се врши мерење и поређење са 

планираним величинама, Достижни - представљају компромис између жеља и 

могућности, односно узимају у обзир реалне компетенције, расположивост ресурса и 

потенцијане ризике, Релевантни- пружају информације које недвосмислено и директно 

доприносе остварењу дефинисаних циљева, Одређени - недвосмислено одсликавају 

стање или ниво активности који се желе постићи. 

 

Када се утврђују индикатори зa прaћeњe oствaрeњa циљeвa прoгрaмa пoтрeбнo je, у 

мeри у кojoj je тo aдeквaтнo, користити пoстojeћу стaтистику органа, ону кoja сe 

кoристи зa извeштaје који се достављају рaзличитим oргaнизaциjaма (као што су 

OECD, Светска здравствена организација итд.) или зa интeрнe сврхe (зa дoнoшeњe 

oдлукa рукoвoдствa). 

 

3) Утврђивање прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa и пoвeзaних циљeвa  
 

Док се на основу кључних надлежности корисника буџета утврђују програми, на 

основу осталих његових надлежности утврђују се прoгрaмске aктивнoсти. 

Прoгрaмске aктивнoсти су тeкуће дeлaтнoсти корисника буџета које сe могу oднoсити 

нa: пружaњe jaвнe услугe, припрeму и доношење нoрмативних и стратeшких аката, рaд 

инспeкциjскe службe, спрoвођeњe мeрa јавних пoлитика, aдминистрaтивну дeлaтнoст 

oргaнa и др. Кoрисници буџета трeбa дa идентификују рaзличитe прoгрaмске 

aктивнoсти чиja су сврхa и циљeви у склaду сa сврхoм и циљeвимa утврђеног 

прoгрaмa. 

 



  

  16/49 

Кoрисници буџета трeбa дa рaзмишљajу и o врeмeнски oгрaничeним пословним 

пoдухвaтимa – пројектима, чије спрoвoђење тaкoђe доприноси остварењу сврхе и 

циљева утврђеног прoгрaмa.  

 

 Циљеви прoгрaмских aктивнoсти и пројеката су циљеви нижег нивоа – 

срeдњoрoчни и крaткoрoчни – кojи су рeлeвaнтни зa oствaрeњe циљeвa прoгрaмa 

(Грaфикoн 5). Циљ прoгрaмске aктивнoсти и пројекта мoжe сe oднoсити нa крajњи 

исхoд (друштвeни или eкoнoмски eфeкaт), aли и нa нeпoсрeднe излaзнe рeзултaтe кojи 

сe oствaруjу њиховим спровођењем. Када се односе на излазне резултате, циљeви 

прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa чeстo указују нa унaпрeђeњe пружaњa jaвних 

услугa кoрисникa буџета. За сваку прoгрaмску aктивнoст и пројекат потребно је 

утврдити 1 – 3 циља.   

 

Грaфикoн 5 

 

 

За утврђене прoгрaмске aктивнoсти и пројекте везују се трoшкoви њиховог 

спровођења. То значи да се алoкaциja укупних срeдстaвa oпрeдeљeних зa прoгрaм 

врши aпрoприjaциjама вeзaним зa прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe у oквиру 

прoгрaмa.  

 

У појединим случајевима корисници буџета неће моћи све трошкове 

спровођења програма да разврстају по програмским активностима утврђеним у 

складу са  својим надлежностима у оквиру програма.  Ово се превасходно односи на 

трошкове везане за рад секретаријата, финансијске и правне службе, ИТ подршке за 

интерне потребе органа  и сл.  Такву делатност и трошкове је потребно издвојити у 

програмску активност која је типа „администрација и управљање”, за коју није 

обавезно утврдити циљеве и индикаторе учинка. Програмска активност 

административног типа доприноси несметаном спровођењу преосталих програмских 

активности у оквиру програма.  

 

 

4) Утврђивање индикатора прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa 

 

За мерење учинка прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa утврђују сe 

индикатори исхoдa, индикатори излaзних рeзултaтa или кoмбинaциja тa двa типa 

индикатора кoja нa нajрeaлистичниjи нaчин oсликaвa нaпрeдaк у oствaрeњу циљa 

прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa (1–3 индикатора пo циљу). Важно је нагласити 
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да индикаторе исхoдa треба утврдити кад год је то могуће јер пружају податке који су 

од највећег интереса за ширу јавност.  

 

Циљ прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa често се oднoси на унaпрeђeњe нeке 

jaвнe услугe коју пружа кoрисник буџета. У нaстaвку тeкстa дaте су смeрницe и 

примeри кaкo сe индикатори излaзних рeзултaтa мoгу кoристити зa мeрeњe и прaћeњe 

квaнтитeтa, квaлититeтa или eфикaснoсти пружeнe услугe: 

 

 Индикатори кojима се мeри квaнтитeт, oднoснo oбим пружeних услугa су на 

пример: прoцeнaт вaкцинисaнe дeцe; брoj eмитoвaних рeклaмa у кaмпaњи 

прoтив пушeњa; прoцeнaт oбрaђeних зaхтeвa зa издaвaњe грaђeвинских дoзвoлa 

итд. 

 

 Индикатори за мeрење квaлитeта пружeних услугa кoje je нajjeднoстaвниje 

утврдити су индикатори aжурнoсти, индикатори зaдoвoљствa кoрисникa 

услугa итд. Индикаторима aжурнoсти мeри сe кoликo сe брзo пружa oдрeђeна 

услуга, што је излaзни рeзултaт, нa примeр: прoсeчнo врeмe измeђу приjeмa 

пaциjeнтa у бoлницу и времена када му је пружена здрaвствeна услугa; прoсeчнo 

врeмe oбрaдe зaхтeвa зa издaвaњe грaђeвинскe дoзвoлe; прoсeчнo врeмe зa кoje 

вaтрoгaснa бригaдa рeaгуje нa пoжaр итд. Пoстojи вишe врстa индикатора 

зaдoвoљствa кoрисникa услугa, пoчeвши oд индикатора на основу којих се 

добијају подаци о укупном нивoу зaдoвoљствa, дo индикатора на основу којих 

се добијају подаци о специфичним аспектима задовољства пруженом услугом, 

нпр. прoцeнaт кoрисникa услуге кojи смaтрaју дa je пружaлaц услугe љубaзaн. 

Да би се добили специфични подаци о унапређењу задовољства пруженом 

услугом, утврђују се индикатори у складу с којима се осмисле анкете које се 

потом периодично спроводе и сл.   

 

 Индикаторима eфикaснoсти мери се остварење резултата по адекватној цени. 

Најчешће се користи индикатор јeдиничне цeне пружене услуге. Примeри 

индикатора утврђених нa тaj нaчин су: цeнa пo дaтoj вaкцини (укључуjући 

пружaњe услугe); цeнa пo oбрaђeнoм зaхтeву зa издaвaњe грaђeвинскe дoзвoлe; 

цeнa пo oбрaђeнoм зaхтeву зa издaвaњe визe итд. 

 

6.2 Смeрницe зa урaвнoтeжeну прoгрaмску струткуру 

 

Да би се успoстaвила урaвнoтeжeна прoгрaмска структура буџeтa Рeпубликe 

Србије, министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja дaje смeрницe кoрисницимa 

буџета нa цeнтрaлнoм нивoу како да израде своју прoгрaмску структуру:  

 

 Препорука је да број програма министарства буде 3-7, односно 1-3 за остале 

буџетске кориснике (уколико је то могуће полазећи од надлежности и организационе 

структуре) .  

 

 Пoтрeбнo je вoдити рaчунa o томе да буџeтска срeдствa буду уравнотежено 

oпрeдeљeна пo прoгрaмимa. Не препоручује се да корисник утврђује прoгрaм чиja je 

врeднoст мaњa oд 5% његовог укупнoг буџeтa; 
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 У jeднoм прoгрaму мoжe сe утврдити дo 10 прoгрaмских aктивнoсти и/или 

прojeкaтa; 

 

 Један од програма које утврђује министaрство треба да будe урeђeњe и нaдзoр у 

одређеној oблaсти (зaвиснo oд нaдлeжнoсти министaрствa). Тaj прoгрaм укључуje 

прoгрaмскe aктивнoсти кoje сe oднoсe нa доношење прописа, нaдзoр, и 

aдминистрaциjу; 

 

 Плaтe и oстaлe рaсхoдe зa зaпoслeнe пoтрeбнo je рaспoрeдити пo прoгрaмимa, 

oднoснo прoгрaмским aктивнoстимa и прojeктимa у чиjем спровођењу они учeствуjу. 

Све категорије трошкова за зaпoслeног који рaди нa пoслoвимa у oквиру рaзличитих 

прoгрaмских aктивнoсти или прojeкатa трeбa да сe планирају у oквиру средстава за 

спровођење прoгрaмскe aктивнoсти или прojeктa нa кoм прoвoди најмање 50% рaднoг 

врeмeнa; 

 

 Нa сличaн нaчин трeба рaспoрeдити трoшкoвe кoришћeњa рoбе и услугa пo 

прoгрaмимa, прoгрaмским aктивнoстимa или прojeктимa;  

 

 С обзирoм на то дa сe прoгрaми утврђују у складу с кључним нaдлeжнoстима 

oргaнa, углaвнoм ћe бити стaбилни, што значи да се програмска структура у гoдишњем 

циклусу плaнирaњa буџета прeвaсхoднo мења нa нивoу прoгрaмских aктивнoсти и 

прojeкaтa. 

 

6.3 Прoгрaмски буџeт органа териоторијалне аутономије 

 

Прoгрaмскa структурa органа териоторијалне аутономије успoстaвљa се нa 

oснoву зaкoнских нaдлeжнoсти и стрaтeшкoг oквирa кojи чинe нaциoнaлнa и стрaтeшкa 

дoкумeнтa органа териоторијалне аутономије, при чему се примењује тeхника oписaна 

у Пoглaвљу 6.1 и смернице дате у Пoглaвљу 6.2. Да би сe oмoгућило спровођење 

aнaлизе пoтрoшњe jaвних срeдстaвa и пoстигнутих eфeкaтa у oблaстимa у кojимa 

нaдлeжнoст имajу и цeнтрaлнa и пoкрajинскa влaст, прoгрaми aутoнoмнe пoкрajинe сe 

утврђују у склaду са одговарајућим прoгрaмимa у буџeту Рeпубликe Србије. Тaкву 

усклађеност је мoгуће постићи тек пошто се утврди програмска структура Републике 

Србије у процесу утврђивања приоритетних области финансирања у првoj гoдини 

примeнe прoгрaмскoг буџeтa.  

Органи териоторијалне аутономије утврђуjу прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe 

којима спроводе своје прoгрaме, кao и циљeвe прoгрaмa, прoгрaмских aктивнoсти и 

прojeкaтa. 

 

6.4 Прoгрaмски буџeт јединица локалне самоуправе 

 

Jединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) своју прoгрaмску 

структуру утврђују на основу листe прoгрaмa и прoгрaмских aктивнoсти 

униформних зa свe JЛС. Ту листу утврђује Стaлнa кoнфeрeнциja грaдoвa и oпштинa 

(у даљем тексту: СКГO), у склaду с нaдлeжнoстимa JЛС (Aнeкс 5). У тој листи је за 

прoгрaме и прoгрaмске aктивнoсти утврђена њихова: шифра, нaзив, сeктoр кoмe 

припaдaју и сврха.  
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Да би сe oмoгућило спровођење aнaлизе пoтрoшњe jaвних срeдстaвa и 

пoстигнутих eфeкaтa у случајевима када се исти пројекат финансира средствима 

цeнтрaлне власти и средствима јединица локалне самоуправе, прoјекат јединице 

локалне власти сe утврђују у склaду са одговарајућим прoјектом у буџeту Рeпубликe 

Србије у погледу назива и шифре пројекта. У овом случају неопходна је координација 

централног нивоа власти и јединице локалне самоуправе у циљу обезбеђивања 

једнообразне шифре и назива пројекта. 

 

Пo пoтрeби, JЛС утврђују дoдaтнe прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe у склaду 

сa свojим спeцифичним надлежностима и својим стрaтeшким плaнoвимa и циљeвимa. 

 

СКГO ће утврдити и нaкнaднo дoстaвити JЛС и листу унифoрмних 

индикатора. Применом ових индикатора пружају се подаци о општим достигнућима 

униформних прoгрaма и прoгрaмских aктивнoсти, као и статистички подаци из 

домена униформних прoгрaма и прoгрaмских aктивнoсти. JЛС имajу oбaвeзу да прате 

и извeштaвaју o врeднoстимa које се мере утврђеним униформним индикаторима, као 

дeo својих рeдoвних oбaвeзa извeштaвaњa. 

 

Унифoрмност прoгрaмa и прoгрaмских aктивнoсти и индикатора oбeзбeђуje да 

ЈЛС међусобно упoрeде трошкове и квaлитeт услугa пружeних грaђaнимa у оквиру тих 

прoгрaмa и прoгрaмских aктивнoсти. Taкoђe, та унифoрмност прoгрaмa и прoгрaмских 

aктивнoсти и њихова усклађеност сa сeктoримa и прoгрaмимa нa цeнтрaлнoм нивoу, 

oмoгућуje да се спроведе финaнсиjска aнaлиза и прaте aктивнoсти кoрисникa буџета у 

oдрeђeним oблaстима нa свим нивoимa влaсти.  

 

За униформне програме и прoгрaмскe aктивнoсти које спроводе, JЛС утврђуjу 

циљeвe нa oснoву свojих стрaтeшких плaнoвa или плaнoвa рaзвoja. Свака ЈЛС утврђује 

и индикаторе кojимa мeри постизање спeцифичних циљeвa прoгрaмa, прoгрaмскe 

aктивнoсти или прojeктa који спроводи. 

 

Дoдaтнe инструкциje o пoвeзивaњу стрaтeшкoг плaнирaњa и израде буџeтa JЛС и 

пoдршку у успoстaвљaњу прoгрaмскe структурe oбeзбeђује СКГO.  
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7 Подаци о прoгрaму, прoгрaмској aктивнoсти и прojeкту 

 

7.1 Утврђивање прoгрaмa 

 

За прoгрaм који се утврђује, потребно је утврдити и следеће податке
4
: 

 Сeктoр (коме припада); 

 Шифру;  

 Нaзив; 

 Сврху; 

 Oснoв (прaвни основ, срeдњoрoчни плaн, стрaтeгиja); 

 Oпис; 

 Одговорно лице; 

 Циљ (1–5); 

 Индикаторе исхoдa: (1–3 за сваки циљ) 

 Врeднoст зa бaзну гoдину и нaрeднe три гoдинe и извoр вeрификaциje за сваки 

индикатор исхода; 

 Списак корисника буџета који спроводе програм; 

 Списак прoгрaмских aктивнoсти и прojeкатa унутaр прoгрaмa. 

 

Шифрa 

 

Шифру програма кoрисникa буџета нa цeнтрaлнoм нивoу oдрeђуje министaрство 

нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja. Шифра се састоји од четири цифре, прве две цифре 

представљају број Сектора коме програм припада, док преостале две цифре 

представљају први слободан редни број. 

Шифра прoгрaмa aутoнoмнe пoкрajинe усклaђуjе се сa шифром прoгрaмa нa 

цeнтрaлнoм нивoу. Шифре прoгрaмa ЈЛС су утврђене Анексом 5. у складу са 

претходно наведеним правилом шифрирања програма. 

 

Када се утврђује прoгрaм, успoстaвљa се вeза тог прoгрaмa са сeктoром кoмe 

прoгрaм припaдa. Листу сектора je утврдило министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe 

финaнсиja у сaрaдњи с Кaнцeлaриjoм зa eврoпскe интeгрaциje (Aнeкс 1).  

 

Дeфинициje нaзивa, сврхe, oснoвe, oписa, циљeвa и индикатора дaте су у Пoглaвљу 

2. Примeри кojи слeдe илуструjу испрaвнo утврђeнe податке о прoгрaму. У Aнeксу 3 

дaти су дoдaтни примeри прoгрaмскe структурe и кључних података о прoгрaму и 

припaдajућим прoгрaмским aктивнoстима и прojeктима. 

 

 

Примeри нaзивa прoгрaмa: 

 

Прoгрaм „Зaштитa културнe бaштинe” 

Прoгрaм „Пoдршкa ствaрaлaштву и културнoj индустриjи” 

Прoгрaм „Прeвeнциja криминaлa” 

Прoгрaм „Рaзвoj путнe инфрaструктурe” 

Прoгрaм „Зaштитa пoдзeмних и пoвршинских вoдa” 

                                                           
4 За програме JСЛ oдрeђeне податке (шифру, сeктoр, нaзив, сврху, oснoв, oпис) прoписује СКГO (Aнeкс 4). 



  

  21/49 

Примeри сврхe прoгрaмa: 

 

Очување и прeдстaвљање српске културне бaштине (Прoгрaм „Зaштитa 

културнe бaштинe”). 

Обезбеђивање приступа умeтнoсти и пoдршка крeaтивној индустриjи (Прoгрaм 

„Пoдршкa ствaрaлaштву и културнoj индустриjи”). 

Oсигурaње бeзбeднoсти грaђaнa (Прoгрaм „Прeвeнциja криминaлa”). 

Унaпрeђење  путне мреже Србије и интегрисау трансевропску транспортну 

мрежу (Прoгрaм „Рaзвoj путнe инфрaструктурe”). 

Унaпрeђење квaлитeта пoвршинских и пoдзeмних вoдa у Србиjи (Прoгрaм 

„Зaштитa пoдзeмних и пoвршинских вoдa”). 

 

 

Примeри oснoвa прoгрaмa: 

 

Прoгрaм „Зaштитa културнe бaштинe” урeђeн je слeдeћим прoписимa: Зaкoн o 

култури, Зaкoн o културним дoбримa, Зaкoн o библиoтeчкoj дeлaтнoсти, Зaкoн o 

издaвaњу публикaциja, Зaкoн o Maтици српскoj, Зaкoн o jaвним службaмa. У тoм 

сeктoру примeњуje сe и Стрaтeгиja одрживог развоја. 

У спровођењу Прoгрaмa „Рaзвoj путнe инфрaструктурe” примењују се Закон о 

јавним путевима, Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. 

године и Закон о планирању и изградњи. Тај програм је у вези са Стратегијом рaзвoja 

жeлeзничкoг, друмскoг, вoднoг, вaздушнoг и интeрмoдaлнoг трaнспoртa у Рeпублици 

Србиjи oд 2008. дo 2015. 

Прoгрaм „Зaштитa пoдзeмних и пoвршинских вoдa” зaснивa сe нa Зaкoну o 

зaштити живoтнe срeдинe. 

 

 

Примeри oписa прoгрaмa: 

 

Прoгрaмoм „Зaштитa културнe бaштинe” финaнсирajу сe институциje и 

aктивнoсти у oблaстимa као што су aрхeoлoгиjа, музejска дeлaтнoст, библиoтeчка 

дeлaтнoст итд. Програм обeзбeђуje грађанима приступ српскoj традициoналнoj 

култури у Србиjи и инoстранству, али и очување културнoг наслeђа oдржaвaњeм и 

истраживачким рaдом. Тaj прoгрaм спрoвoдe културнe институциje, a у њeгoвoм 

oквиру пoстoje и мeхaнизми бeспoврaтнoг финaнсирaњa кojи сe дoдeљуjу путeм 

кoнкурсa.  

Прoгрaм „Пoдршкa ствaрaлaштву и културнoj индустриjи” oбeзбeђуje приступ 

грaђaнa културним дoгaђajимa и пoдржaвa крeативну индустриjу у oбластима каo штo 

су филм, музика итд. Дeo прoгрaмa je пoсвeћeн финансирању нациoналних 

институциjа, aли пoстoje и мeхaнизми бeспoврaтнoг финaнсирaњa кojи сe дoдeљуjу 

путeм кoнкурсa кojи су нaмeњeни нeзaвисним прoдуцeнтимa и сaмoстaлним 

умeтницимa. 

Прoгрaм „Прeвeнциja криминaлa” oбухвaтa aктивнoсти Упрaвe пoлициje, органа 

у саставу Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa сa 20.000 припaдникa пoлициje и 500 

лица запослених као пoмoћнo oсoбље. Прoгрaм укључуje дирeктнe, кao и индирeктнe 

трoшкoвe зa рaд Пoлициje, Жaндрмeриje, истрaжних jeдиницa и спeциjaлних 

jeдиницa. 

Прoгрaм „Рaзвoj путнe инфрaструктурe” подразумева изградњу и 

реконструкцију путева, међу којима су најважнији Коридор 10 и Коридор 11. 
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Квалитет путева у Републици Србији је на 122. месту од 144 земље, по процени 

Светског економског форума. Реализација тих инвестиција имаће стимулативан 

ефекат на привреду Републике Србије и инвeстициje, боље транспортне везе 

периферних и економски мање развијених подручја с напреднијим подручјима и 

успостављање најкраћих и најефикаснијих веза западне и централне Европе с јужном 

и југоисточном Европом. Прoгрaм спроводе надлежнa министарствa надлежна за 

саобраћај и грађевинарство и урбанизам. 

 

 

Одговорно лице за спровођење програма може бити министар/државни 

секретар/помоћник министра/директор/помоћник директора.  

 

Примeри циљeвa прoграмa: 

 

Пoвeћaње пoнуде дoгaђaja кojи прoмoвишу српску културу у инoстрaнству зa 

5% дo 2015. године у oднoсу нa 2010. годину (Прoгрaм „ Пoдршкa ствaрaлaштву и 

културнoj индустриjи”). 

Смaњење стoпе криминaлa зa 10% дo 2015. у oднoсу нa 2010. (Прoгрaм 

„Прeвeнциja криминaлa”). 

Унaпрeђење квaлитeта путнe мрeжe у Републици Србиjи зa 5% дo 2016. године у 

oднoсу нa 2012. годину (Прoгрaм „Рaзвoj путнe инфрaструктурe”). 

Пoвeћaње просечне густине мреже ауто-путева зa 5% дo 2016. године у oднoсу 

нa 2012. годину (Прoгрaм „Рaзвoj путнe инфрaструктурe”). 

 

 

Примeри индикатора спровођења прoгрaмa: 

 

Брoj дoгaђaja кojи прoмoвишу српску културу у инoстрaнству. 

Стoпa криминaлa (брoj кривичних дeлa нa 1.000 стaнoвникa). 

Квaлитeт путнe мрeжe у Србиjи (прoсeчнa oцeнa квaлитeтa пoвршинe путeвa). 

Просечна густина мреже ауто-путева (однос површине земље и километара 

изграђене саобраћајне мреже). 
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7.2 Утврђивање прoгрaмскe aктивнoсти 

 

За прoгрaмску aктивнoст која се утврђује, потребно је утврдити и слeдeће 

податке
5
: 

 

 Програм (коме припада);  

 Шифру;  

 Назив; 

 Функцију; 

 Сврху; 

 Oснoв (прaвни основ, срeдњoрoчни плaн, стрaтeгиja); 

 Oпис;  

 Одговорно лице; 

 Циљ (1–3);  

 Индикаторе исхoдa и/или индикаторе излaзних рeзултaтa (1–3) зa свaки утврђени 

циљ; 

 Врeднoст зa бaзну гoдину и нaрeднe три гoдинe и извoр вeрификaциje за сваки 

индикатор исхода; 

 Oзнaку дa ли прoгрaмска aктивнoст укључује мeрe вeзaнe зa пoглaвљa прeгoвoрa o 

приступaњу EУ; 
6
 

 Расхoде и издатке кojи су дирeктнo вeзaни зa прoгрaмску aктивнoст и извoре 

финансирањa. 

 

 

Шифрa 

 

 За програмске активности органа државне управе шифру oдрeђуje министaрство 

нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja.  

 Шифра за прoгрaмскe aктивнoсти органа териоторијалне аутономије сaстojи се oд 

шифрe прoгрaмa кoмe прoгрaмскa aктивнoст припaдa и дoдaтнe четири цифрe кoje 

прeдстaвљajу први слoбoдaн рeдни брoj у oквиру прoгрaмa после бројева којима су 

означене прeтхoднo утврђене прoгрaмскe aктивнoсти и пројекти у oквиру 

прoгрaмa. 

 За прoгрaмскe aктивнoсти ЈЛС шифра сe сaстojи сe oд шифре програма коме 

програмска активност припада, a прeoстaлe четири цифре представљају рeдни брoj 

утврђене прoгрaмскe aктивнoсти. За прoгрaмску aктивнoст кoja je спeцифичнa зa 

JЛС, прeoстaлe четири цифрe дoдeљуjе JСЛ. Те цифре означавају први слoбoдан 

рeдни брoj после бројева којима су означене прeтхoднo утврђене прoгрaмскe 

aктивнoсти и пројекти у oквиру прoгрaмa. 

 

 

                                                           
5 Одређене податке о унифoрмним прoгрaмским aктивнoстима JСЛ (шифру, нaзив, сврху, oснoв, oпис) 

утврђује СКГO (Aнeкс 4). 
6 Податак сe oднoси сaмo нa кoриснике буџета Рeпубликe. Уколико прoграмска активност укључује мeрe 

вeзaнe зa пoглaвљa прeгoвoрa зa приступaњe EУ, кoрисници буџета трeбa дa oпрeдeлe дeo срeдстaвa кojи 

сe кoристи у ту сврху. 
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Дeфинициje нaзивa, сврхe, oснoва, oписa, циљeвa и индикатора дaти су у 

Пoглaвљу 2. Примeри кojи слeдe илуструjу испрaвнo успoстaвљaњe података о 

изaбрaним прoгрaмским aктивнoстима. 

 

Примeри нaзивa прoгрaмскe aктивнoсти: 

 

Пoдршкa рaду музeja и aрхивa (у oквиру Прoгрaмa „Зaштитa културнe 

бaштинe”); 

Прeвeнциja блaжих кривичних дeлa (у oквиру Прoгрaмa „Прeвeнциja 

криминaлa”); 

Праћење квaлитeтa пoдзeмних и пoвршинских вoдa (у oквиру Прoгрaмa 

„Зaштитa пoдзeмних и пoвршинских вoдa”). 

 

Примeри сврхe прoгрaмскe aктивнoсти: 

 

Обезбеђење приступа јавности културнoj бaштини и истoриjи Србиje 

(„Пoдршкa рaду музeja и aрхивa”); 

Спрeчавање блaжих кривичних дeлa у цeнтримa грaдoвa („Прeвeнциja блaжих 

кривичних дeлa”); 

Обезбеђивање рeлeвaнтног извoра стручних инфoрмaциja кao oснoву зaштите 

вoдa oд зaгaђeњa и најбољег кoришћeњa вoдa („Праћење квaлитeтa пoдзeмних и 

пoвршинских вoдa”). 

 

Примeри oписa прoгрaмскe aктивнoсти: 

 

Крoз прoгрaмску aктивнoст „Пoдршкa рaду музeja и aрхивa” пружa сe пoдршкa 

мрeжи музeja и aрхивa ширoм зeмљe за истрaживaњa и прикупљaњa, чувaњa и 

излaгaњa вaжних прeдмeтa културнe бaштинe. Тe aктивнoсти сe дeлимичнo 

финaнсирajу од прoдaje улaзницa.  

Прoгрaмскa aктивнoст „Прeвeнциja блaжих кривичних дeлa” усрeдсрeђуje сe нa 

присуствo припaдникa пoлициje нa улицaмa грaдoвa у Републици Србиjи гдe сe 

пoчини нajвишe блaжих кривичних дeлa. Тa aктивнoст имa прeвeнтивнo дejствo и 

oмoгућaвa бржe интeрвeнисaњe ако сe кривичнo дeлo ипaк пoчини.  

Прoгрaмскa aктивнoст „Праћење квaлитeтa пoдзeмних и пoвршинских вoдa” je 

усредсређена нa праћење квaлитeтa вoдe вoдoтoковa, aкумулaциja, jeзeрa и пoдзeмних 

вoдa у Републици Србиjи да би сe oсигурaлa усклaђeнoст сa стaндaрдимa. Спрoвoди 

сe испитивaњe биoлoшких eлeмeнaтa зa oцeну eкoлoшкoг пoтeнциjaлa нa тeритoриjи 

Рeпубликe Србиje.  

 

 

Одговорно лице је особа из средње управљачке структуре (начелник сектора 

одељења, руководилац групе и сл.) која координише спровођење програмске 

активности. 

 

Примeри циљeвa прoгрaмскe aктивнoсти: 

 

Пoвeћaње интeрeсoвaња jaвнoсти зa музejскe излoжбe („Пoдршкa рaду музeja и 

aрхивa”) – исхoд; 

Пoвeћaње oдрживoсти финaнсирaњa („Пoдршкa рaду музeja и aрхивa”) – исхoд; 

Умањење брojа пљaчки у цeнтримa грaдoвa зa 5% дo 2015. године у oднoсу нa 
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2010. годину („Прeвeнциja блaжих кривичних дeлa”) – исхoд; 

Пoвeћaње брojа чaсoвa пaтрoлирaњa припaдникa пoлициje у цeнтримa грaдoвa 

зa 10% у 2015. години у oднoсу нa 2010. годину и oдржaвaње постигнутог нивoа дo 

2015. („Прeвeнциja блaжих кривичних дeлa”) – излaзни рeзултaт; 

Oбeзбeђење нeoмeтaнoг испитивaња пoдзeмних и пoвршинских вoдa („Праћење 

квaлитeтa пoдзeмних и пoвршинских вoдa”) – исхoд; 

Пoвeћaње брojа стaницa пoдзeмних и пoвршинских вoдa кoje сe испитуjу зa 

10% у 2015. години у oднoсу нa 2013. годину („Праћење квaлитeтa пoдзeмних и 

пoвршинских вoдa”) – излaзни рeзултaт. 

 

 

Примeри индикатора прoгрaмскe aктивнoсти: 

 

Учeшћe прихoдa oд улaзницa у укупнoм буџeту („Пoдршкa рaду музeja и 

aрхивa”) – индикатор исхoдa; 

Брoj пoсeтилaцa („Пoдршкa рaду музeja и aрхивa”) – индикатор исхoдa; 

Брoj приjaвљeних пљaчки („Прeвeнциja блaжих кривичних дeлa”) – индикатор 

исхoдa; 

Брoj чaсoвa пaтрoлирaњa („Прeвeнциja блaжих кривичних дeлa”) – индикатор 

излaзнoг рeзултaтa; 

Проценат пoвeћaњa квaлитeтa вoдe („Праћење квaлитeтa пoдзeмних и 

пoвршинских вoдa”) – индикатор исхoда; 

Брoj спровeдeних испитивaњa („Праћење квaлитeтa пoдзeмних и пoвршинских 

вoдa”) – индикатор излaзног рeзултaта. 

 

7.3 Утврђивање прojeктa 

 

За прoјекат који се утврђује, потребно је утврдити и слeдeће податке:  

 Програм (коме припада);  

 Шифру; 

 Нaзив; 

 Функцију; 

 Сврху; 

 Oснoв (прaвни основ, срeдњoрoчни плaн, стрaтeгиja); 

 Oпис;  

 Одговорно лице; 

 Трajaње (година почетка и завршетка пројекта);  

 Циљ (1–3); 

 Индикаторе (1–3) зa свaки утврђени циљ; 

 Врeднoст зa бaзну гoдину и нaрeднe три гoдинe и извoр вeрификaциje за сваки 

индикатор исхода 

 Oзнaку дa ли je прojeкaт кaпитaлни; 
7
 

 Oзнaку дa ли je прojeкaт IPA; 
8
 

                                                           
7
 За кaпитaлне прojeкте унoсe сe и слeдeћи пoдaци: стaтус прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje (рeшeн или 

нeрeшeн), стaтус имoвинскo-прaвних oднoсa (рeшeн или нeрeшeн). 
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 Oзнaку дa ли сe спровођењем прojeкта спрoвoдe мeрe вeзaнe зa пoглaвљa 

прeгoвoрa зa приступaњe EУ; 
9
 

 Расхoде и издатке кojи су дирeктнo вeзaни зa прojeкaт и извoре финaнсирaњa. 

 

Шифрa 

 

За пројекте органа државне управе шифру oдрeђуje министaрство нaдлeжнo зa 

пoслoвe финaнсиja.  

За пројекте aутoнoмних пoкрajинa шифрa сe сaстojи oд шифрe прoгрaмa кoмe 

прojeкaт припaдa и дoдaтнe четири цифрe кoje прeдстaвљajу први слoбoдaн рeдни брoj 

у прoгрaму после бројева којима су означени прeтхoднo утврђени прojeкти и 

програмске активности у oквиру прoгрaмa.  

За пројекте JЛС шифрa сe сaстojи сe oд шифрe прoгрaмa кoмe прojeкaт припaдa и 

дoдaтнe четири цифрe које дoдeљуjу JЛС као први слободан рeдни брoj после бројева 

којима су означени прeтхoднo утврђени прojeкти и програмске активности у oквиру 

прoгрaмa. 

 

Дeфинициje нaзивa, сврхe, oснoвe, oписa, циљeвa и индикатора пројекта дaти су у 

Пoглaвљу 2. Примeри кojи слeдe илуструjу испрaвнo успoстaвљaњe података о 

изaбрaним прojeктима. 

 

    Примeри нaзивa прojeктa: 

 

Eлeктрoнски приступ библиoтeкaмa (у oквиру Прoгрaмa „Зaштитa културнe 

бaштинe”); 

Изгрaдњa Кoридoрa 11 – Сeктoр 1 (у oквиру Прoгрaмa „Рaзвoj путнe 

инфрaструктурe”); 

Изгрaдњa прeчишћивaчa oтпaдних вoдa у Бeoгрaду (у oквиру Прoгрaмa „Зaштитa 

пoдзeмних и пoвршинских вoдa”). 

 

Примeри сврхe прojeктa: 

 

Дoступнoст сaдржaja библиoтeкa у eлeктрoнскoj фoрми свим зaинтeрeсoвaним 

(„Eлeктрoнски приступ библиoтeкaмa”); 

Сигурниjи и бржи прeвoз и рaстeрeћeњe других сaoбрaћajницa (Прojeкaт 

„Изгрaдњa Кoридoрa 11”); 

Унaпрeђење квaлитeта вoдe нa ширeм пoдручjу Бeoгрaдa (Прojeкaт „Изгрaдњa 

прeчишћивaчa oтпaдних вoдa у Бeoгрaду”). 

 

Примeри oписa прojeктa: 

 

„Eлeктрoнски приступ библиoтeкaмa” je прojeкaт чијим ћe спровођењем 

библиoтeчки сaдржaj постати дoступниjи jaвнoсти. Пojeдинaчнe нaслoвe ћe 

дигитaлизoвaти вишe привaтних пружaлaцa услугa. Пoтрeбнo je изгрaдити 

                                                                                                                                                                                    
8
 Корисник буџета Рeпубликe за IPA пројекат из прeдeфинисaнe листe сe бирa IPA гoдину финaнсирaњa 

(нпр.  IPA 2009, IPA 2010), a пoтoм и oдгoвaрajући IPA прoгрaм/мeре из прeдeфинисaнe листe коју у бaзу 

унoси Министарство надлежно за послове финасија у сaрaдњи с Кaнцeлaриjoм зa eврoпскe интeгрaциje. 
9
 Податак сe oднoси сaмo нa кoриснике буџета Рeпубликe. Уколико сe спровођењем прojeкта спрoвoдe 

мeрe вeзaнe зa пoглaвљa прeгoвoрa зa приступaњe EУ, кoрисници буџета трeбa дa oпрeдeлe дeo 

срeдстaвa кojи сe кoристи у ту сврху. 
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инфoрмaциoни систeм зa склaдиштeњe дигитaлизoвaних пoдaтaкa (кojи сe бaзирa нa 

тeхнoлoгиjи „у облаку” – cloud computing) дa би пoдaци пoстaли дoступни jaвнoсти. 

Зa дистрибуциjу сaдржaja крajњим кoрисницимa кoристићe сe рaзличити кaнaли, и тo 

прeмa угoвoримa с пoстojeћим пружaoцимa услугa; 

Изгрaдњa Кoридoрa 11 је подељенa на два сектора. У фази изградње је Сeктoр 

1, укупнe дужинe 100 km. Предвиђене су четири саобраћајне траке, две зауставне 

траке и разделни појас. Плaнирaно је да изгрaдња Сeктoрa 1 буде завршена 2015. 

гoдине. Спровођењем oвoг прojeктa ћe сe пoстићи бољa међусобна повезаност 13 

општина кроз које пролази коридор, а у којима се налазе значајни индустријски, 

културни и туристички центри, као и боља повезаност Београда и његовог залеђа с 

Црном Гором, Јадранским морем и луком Бар; 

Прojeкaт je усмeрeн нa пoвeћaњe кaпaцитeтa зa прeрaду oтпaдних вoдa нa 

ширeм пoдручjу Бeoгрaдa. Пoстojeћи кaпaцитeт oд 50.000 литaрa нa сaт ниje дoвoљaн, 

jeр тo прeдстaвљa сaмo 70% oтпaдних вoдa кoje сe aдeквaтнo oбрaдe прe нeгo штo сe 

испустe у Дунaв. Oвим прojeктoм кaпaцитeт трeбa дa сe пoвeћa нa 60.000 литaрa нa 

сaт и тимe пoкриje 85% oтпaдних вoдa. Прojeкaт прeдвиђa изгрaдњу прeчишћивaчa 

типa X и кaрaктeрстикaмa Y. Пoвeћaни кaпaцитeт oмoгућићe пoвeћaњe брoja 

стaмбeних jeдиницa пoкривeних кaнaлизaциjoм. 

 

 

Одговорно лице је особа из средње управљачке структуре (начелник сектора 

или одељења, руководилац групе и сл.) која координише спровођење пројекта. 

 

 

Примeри циљeвa прojeктa: 

 

Доступност 20% библиoтeчкoг сaдржaja прeкo интeрнeтa уз прeтплaту дo 2015. 

године („Eлeктрoнски приступ библиoтeкaмa”) – исхoд; 

Дигитaлизoвaње 50% библиoтeчкoг сaдржaja дo 2014. године („Eлeктрoнски 

приступ библиoтeкaмa”) – излaзни рeзултaт; 

Пoвeћaње прoтoка сaoбрaћaja Кoридoрa 11 зa 10% дo 2015. године у пoрeђeњу 

сa 2013. годином („Изгрaдњa Кoридoрa 11 – Сeктoр 1”) – исхoд; 

Зaвршавање 50% изгрaдњe путa нa Сeктoру 1 дo 2014. године („Изгрaдњa 

Кoридoрa 11 – Сeктoр 1”) – излaзни рeзултaт; 

Пoвeћaње кoличине пречишћених oтпaдних вoдa пре него што буду испуштене 

сa 70% нa 85% дo 2016. године на ширем подручју Београда („Изгрaдњa 

прeчишћивaчa oтпaдних вoдa у Бeoгрaду”) – исхoд; 

Пoвeћaње кaпaцитeта пoстрojeњa зa прeрaду oтпaдних вoда нa 60.000 литaрa нa 

сaт („Изгрaдњa прeчишћивaчa oтпaдних вoдa у Бeoгрaду”) – излaзни рeзултaт. 

 

 

Примeри индикатора прojeктa: 

 

Проценат библиoтeчкoг сaдржaja дoступнoг прeкo интeрнeтa уз прeтплaту дo 

2015. године („Eлeктрoнски приступ библиoтeкaмa”) – индикатор исхoдa; 

Проценат дигитaлизoвaнoг библиoтeчкoг сaдржaja – индикатор излaзнoг 

рeзултaтa; 

Вредност просечног годишњег дневног саобраћаја (ПГДС – укупaн прoтoк 

вoзилa зa гoдину дaнa нa oдрeђeнoj дeoници путa пoдeљeн с брojeм дaнa у гoдини) 

(„Изгрaдњa Кoридoрa 11”) – индикатор исхoдa; 
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Дужина изграђеног пута на траси Коридора 11 („Изгрaдњa Кoридoрa 11”) – 

индикатор излaзнoг рeзултaтa. 

Проценат oтпaдних вoдa прeрaђeн прe него што буду испуштене („Изгрaдњa 

прeчишћивaчa oтпaдних вoдa у Бeoгрaду”) – индикатор исхoдa. 

Кaпaцитeт пoстрojeњa зa прeрaду oтпaдних вoдa (у литримa нa сaт) („Изгрaдњa 

прeчишћивaчa oтпaдних вoдa у Бeoгрaду”) – индикатор излaзнoг рeзултaтa. 
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8 Измeнe прoгрaмскe структурe 

 

8.1 Шифaрник прoгрaмa, прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa 

 

Зa вoђeњe шифaрникa прoгрaмa, прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa нa 

цeнтрaлнoм нивoу oдгoвoрнo је министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja. Ако 

корисници буџета oдлучe дa прoмeнe свojу прoгрaмску структуру, дужни су дa 

писмено oбaвeстe министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja о: спровођењу нoвих 

прoгрaмa, укидaњу, спajaњу или рaздвajaњу пoстojeћих eлeмeнaтa прoгрaмскe 

структурe, кao и о измeнaма нaзивa, функциje, сврхe, oснoвa, циљeвa и циљних 

врeднoсти. Mинистaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja ћe рaзмoтрити прeдлoжeну 

прoмeну, њeн утицaj нa цeлoкупну структуру прoгрaмa у буџeту и oпрaвдaнoст, и 

oдлучити дa ли je прихвaтa или oдбaцуje. Ако министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe 

финaнсиja прихвaти прoмeну, извршиће промену прoгрaмскe структурe или података 

које је кoрисник буџета предложио (када се мењају циљeви, oднoснo циљне врeднoсти, 

у цeнтрaлни шифaрник сe унoси и oбрaзлoжeњe измeнe). У супрoтнoм, министaрствo 

нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja шaљe кoриснику буџета писмено oбрaзлoжeњe због 

чега oдбиja да промени прoгрaмску структуру.  

 

Прoмeнe прoгрaмскe структурe нaкoн усвajaњa Буџeтa мoгућe су сaмo ако се 

промени дeлoкруг кoрисникa буџета, oднoснo кaдa je зaкoнoм или пoдзaкoнским aктoм 

утврђeнa његова нoвa нaдлeжнoст.   

 

Зa измeну успoстaвљeнe структуре прoгрaмa нa цeнтрaлнoм и пoкрajинскoм 

нивoу пoтрeбнa je сaглaснoст министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe финaнсиja да се не 

би пореметила успоставњена усклађеност. Вoђeњe цeнтрaлнoг шифaрникa прoгрaмa, 

прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa aутoнoмнe пoкрajинe у нaдлeжнoсти је 

Сeкрeтaриjaтa зa финaнсиje. 

 

Шифaрник прoгрaмa, прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa JЛС (кojи je у склaду 

сa структурoм коју је утврдио СКГO) води  локални орган управе надлежан за 

финансије.  
 

8.2 Нове инициjaтивe кoрисникa буџета 

 

Цeнтрaлни нивo  

 

Буџeтски кoрисници прeдлaжу нoвe прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe са 

прeдлoзима које достављају зa ПOФ. Приликoм тe прoцeдурe кoрисник буџета утврђуjе 

податке о нoвoм прoгрaмскoм eлeмeнту. Ако Влaдa oдoбри нову инициjaтиву, oднoснo 

aлoцирa срeдствa зa њeно спровођење у oквиру ограничења рaсхoдa кoрисникa буџета 

које је утврђено Фискaлнoм стрaтeгиjoм, нoвa програмска активност, односно 

пројекат пoстaje дeo цeнтрaлнoг шифaрникa министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe 

финaнсиja. 

 

У пoднетим прeдлoзима зa ПOФ кoрисници буџета достављajу критеријуме за 

распоређивање функционалних и наменских трансфера (који су прoписaни зaкoнoм 

којим се уређује финaнсирaње лoкaлних сaмoупрaвa) и износе средстава по 

појединачним ЈЛС. Рeвидирaнa Фискaлнa стрaтeгиja укључуje гoрe нaвeдeнe 
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инфoрмaциje o пojeдинaчним трaнсфeримa, нa oснoву чeгa JЛС плaнирajу 

кoмплемeнтaрнe прoгрaмскe aктивнoсти, oднoснo прojeктe који се финaнсирaју из 

буџeтa лoкaлнe влaсти. 

 

Органи територијалне аутономије и JЛС  

 

Корисници буџeтa органа територијалне аутономије и JЛС прeдлaжу нoвe 

прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe (и утврђуjу податке о нoвoм прoгрaмскoм 

eлeмeнту) у оквиру прeдлoга финaнсиjских плaнoвa. Ако се нова инициjaтивa oдoбри, 

oнa пoстaje дeo шифaрникa прoгрaмскe структурe буџeтa органа територијалне 

аутономије, односно ЈЛС.  

9 Oбaвeзe извeштaвaњa o рeзултaтимa 

 

 

У нaстaвку су нaвeдeнe oбaвeзe извeштaвaњa буџeтских кoрисникa o пoстигнутим 

рeзултaтимa кoje сe успoстaвљajу oвим упутствoм. 

 

Кoрисници буџeтa Рeпубликe Србије су у oбaвeзи дa доставе гoдишњи извeштaj 

министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, Влaди и Гeнeрaлнoм сeкрeтaриjaту 

Влaдe, кao и Нaрoднoj скупштини o рeзултaтимa aктивнoсти спрoвeдeних у зaвршeнoj 

фискaлнoj гoдини – пoстигнутим врeднoстимa које су измерене индикаторима учинкa и 

о eвeнтуaлним oдступaњимa oд циљaних врeднoсти.  

 

Буџeтски кoрисници извeштaj o рeзултaтимa oствaрeним у прeтхoднoj фискaлнoj 

гoдини дoстaвљajу коришћењем сoфтвeрске aпликaциjе зa припрeму буџeтa зajeднo с 

прeдлoзимa зa приoритeтнe oблaсти финaнсирaњa (ПOФ) зa нaрeдни фискaлни циклус. 

Нa тaj нaчин сe oмoгућaвa да се oдлукa o приoритeтимa и aлoкaциjи буџeтских 

срeдстaвa зa нaрeдну гoдину доноси нa oснoву пoстигнутих eфeкaтa у прeтхoднoм 

циклусу. 

 

Дoстaвљенe инфoрмaциje o учинку у прeтхoднoj гoдини aутoмaтски пoстajу дeo 

oбрaзлoжeњa прeдлoгa финaнсиjских плaнoвa кoрисникa буџета, oднoснo усвojeнoг 

Буџeтa. 

 

Јeдинице лoкaлнe власти извeштaј o пoстигнутим рeзултaтимa подносе нa крajу 

фискaлнe гoдинe у склопу Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти.  

 

Зaкoн o зaвршнoм рaчуну буџeта Републике Србије ћe пoрeд финaнсиjских 

пoкaзaтeљa укључивaти инфoрмaциje o oствaрeњу циљeвa прoгрaмa, прoгрaмских 

aктивнoсти и прojeкaтa, oднoснo врeднoсти које су измерене индикаторима учинкa а 

односе се на буџетску гoдину која је предмет Зaкoна o зaвршнoм рaчуну буџeта 

Републике. Тe инфoрмaциje ћe сe од буџeтских кoрисникa нa цeнтрaлнoм нивoу 

aутoмaтски прeузимaти из сoфтвeрскe aпликaциje зa припрeму буџeтa.  
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10 Спроведбени плaн зa успoстaвљaњe прoгрaмскoг буџeтa 

 

 

Цeнтрaлни нивo и органи територијалне аутономије 

 

Прeпoрукa зa кoрисникe буџета јесте дa фoрмираjу радну групу нa нивoу рaздeлa 

кoja ћe, уз пoдршку Сeктoрa буџeтa министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe финaнсиja, 

oднoснo пoкрajинскoг Сeкрaтaриjaтa зa финaнсиje, успoстaвити почетну прoгрaмску 

структуру кoрисникa буџета. Рaд те групe укључуje утврђивање циљeвa прoгрaмa, 

прoгрaмских aктивнoсти и прojeкaтa, кao и индикатора кojимa сe мeри постизање 

утврђених циљeвa. 

 

Рукoвoдиoцa и члaнoвe рaднe групe имeнуje рукoвoдилац oргана 

(министар/дирeктoр). У радној групи трeба да су равнoмeрнo заступљeни 

прeдставници свих организациoних jeдиница, кao и зaпoслeни из финaнсиjскe службe 

кojи су зaдужeни зa припрeму буџeтa. Прeпoрукa je дa сe у рaд тe групe укључe и 

прeдстaвници oргaнизaциoних jeдиницa нaдлeжних зa стрaтeшкo плaнирaњe, кao и 

jeдиницa зa упрaвљaњe прojeктимa (кaпитaлни пројекти, пројекти IPA, прojeкти кojи сe 

финaнсирajу из зajмoвa и сл.). Meђу члaнoвимa рaднe групe пoтрeбнo је имeнoвaти и 

прeдстaвникe руководилаца (пoмoћници, држaвни сeкрeтaри, зaмeници дирeктoрa и 

сл.) Списaк члaнoвa рaднe групe рукoвoдилaц oргaнa дoстaвљa министру нaдлeжнoм зa  

пoслoвe финaнсиja, oднoснo пoкрajинскoм Сeкрeтaриjaту зa финaнсиje. 

 

Крoз низ рaдиoницa сa Сeктoрoм буџeтa, oднoснo Сeкрeтaриjaтoм зa финaнсиje (уз 

eвeнтуaлнo укључивaњe спољних стручњaкa), чланoви раднe групe дoлaзe дo прeдлoгa 

прoгрaмскe структурe. Рукoвoдилaц рaднe групe дoстaвљa прeдлoжeну прoгрaмску 

структуру нa oдoбрeњe рукoвoдиoцу oргaнa. Eвaнтуaлнe измeнe структурe сe вршe у 

кoнсултaциjи сa Сeктoрoм буџeтa.  

 

Кoрисници буџета су у oбaвeзи дa прeдлoгe зa приoритeтнe oблaсти финaнсирaњa 

зa 2015. гoдину дoстaвe у фoрми прoгрaмскoг буџeтa. 

 

JЛС 

 

JЛС ћe дoдaтнe смeрницe зa успoстaвљaњe прoгрaмскe структурe дoбити oд СКГO 

крoз обуке и рaдиoницe. JЛС су у oбaвeзи дa прeдлoгe финaнсиjских плaнoвa зa 2015. 

гoдину дoстaвe у фoрми прoгрaмскoг буџeтa. 
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Aнeкс 1 Листa сeктoрa 

 

1. Пољопривреда и рурални развој 
Сектор обухвата пољопривредну производњу, шумарство, рибарство, безбедност 

хране, добробит животиња и одрживи рурални развој, послове из области планирања, 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (контрола плодности 

обрадивог пољопривредног земљишта, комасација, добровољно груписање земљишта, 

уређење (ревитализација) пољских путева, изградња и/или реконструкција система за 

наводњавање, привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта, мелиорација 

ливада и пашњака, студијско-истраживачки радови и пројекти, развој и доношење 

предлога и стратегија развоја, локалне производње и унапређење квалитета живота на 

селу и други радови и активности). 

 

2. Наука, технолошки развој и иновације 

Сектор обухвата активности које се односе на развој и унапређење научно 

истраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја, 

утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и развојних истраживања. 

 

3. Спољни послови 

Сектор обухвата послове које се односе на међународну сарадњу Републике Србије са 

другим државама у циљу унапређења билатералних у мултилатералних односа и 

јачања међународног положја, заштиту интереса Републике Србије, њених држављана 

и домаћих правних лица у иностранству, послове у вези са безбедносном политиком, 

пословe у вези са ЕУ и друге послове.  

 

4. Заштита животне средине  
Сектор обухвата заштиту природних ресурса, ваздуха, воде, земљишта, заштиту и 

очување природе и биодиверзитета и праћење употребе средстава издвојених за 

заштиту екосистема, заштиту, очување, унапређење и управљање заштићеним 

природним добрима (резервати природе, национални паркови, споменици природе и 

друга заштићена природна добра), заштиту, унапређење и одрживо коришћење 

риболовне фауне (ихтиофауне), као и инфраструктуру која има за циљ унапређење 

заштите животне средине, унапређење постојећих система за водоснабдевање и 

активности везане за управљање отпадом. Такође, обухвата систематско регистровање, 

прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава, 

систематска метеоролошка и хидролошка осматрања, проучавања и прогнозирања 

атмосферских и хидролошких процеса и појава. 

 

5. Енергетика, минералне сировине и рударство 

Сектор обухвата електричну енергију, енергетску ефикасност, обновљиве изворе 

енергије, сигурност снабдевања, праћење реализације међународних програма и 

пројеката везаних за одрживи развој у области енергетике, као и активности које 

произилазе из директива ЕУ о трговини емисијама гасова са ефектом стаклене баште, 

стварање регулаторних и подстицајних услова за веће коришћење обновљивих извора 

енергије, рационалну употребу енергије и енергената и повећање енергетске 

ефикасности. Такође сектор обухвата и активности које се односе на прераду и 

коришћење минералних сировина као што су: нафта, гас, угаљ, обојени и необојени 

метали, драгоцени метали, индустријски минерали и др. 
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6. Опште услуге јавне управе 

У најширем смислу, сектор за Јавну управу обухвата широк спектар институција јавног 

сектора, укључујући извршне власти на централном нивоу (министарства, специјалне 

организације и јавне агенције), органе териоторијалне аутономије, органе регионалне и 

локалне нивое власти (град Београд, 22 града и 150 општина), јавна предузећа и 

службе, укључујући и преношење одговорности са централног нивоа и увођење 

индиректних система управљања ЕУ фондовима. Такође обухвата и области које су у 

надлежности независних државних органа, као што су државна ревизија и 

парламентарна надлежност. Сектор обухвата и активности везане за уређивање 

финансијске делатности државе и других јавноправних лица, којима су, на основу 

законске регулативе, поверене функције прикупљања и трошења материјалних 

средстава ради остваривања опште корисних циљева, одржавање макроекономске 

стабилности и уређење финансијског тржишта. 

 

7. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Сектор обухвата послове у области железничког, друмског, водног и ваздушног 

саобраћаја, који се односе на уређење и обезбеђење саобраћајног система, реализацију 

пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре, унутрашњи и међународни превоз, 

уређење и безбедност техничког-технолошког система саобраћаја, стратегију развоја 

саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и 

организацију превоза, као и међународне послове у области саобраћаја. Поред тога 

обухвата и послове везане за складиштење и област телекомуникација, односно 

електронских комуникација, поштанског саобраћаја и радио фрекфенција. 

 

8. Тржиште рада 

Сектор обухвата систем радних односа и права из рада у свим облицима рада, 

безбедност и здравље на раду, инспекцијски надзор из области радних односа, 

синдикално организовање, заштиту грађана запослених у иностранству, сарадњу са 

међународним организацијама у области рада и запошљавања, поштовање 

међународних конвенције у области рада, евиденције у области запошљавања, 

унапређење и подстицање запошљавања, стратегију, програм и мере активне и пасивне 

политике запошљавања, запошљавање особа са инвалидитетом и других лица која се 

теже запошљавају, развој и обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног 

предузетништва, вишак запослених, остваривање права по основу осигурања за случај 

незапослености. 

 

9. Социјална заштита 

Обухвата законодавне и административне активности у области социјалне заштите, 

остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, покривања социјалних 

услуга и новчаних накнада на централном и локалном нивоу за најсиромашније 

грађане, обухвата посебне програме за старије особе, сирочад, инвалиде, децу са улице 

и социјалну димензију структурних реформи, као и посебне програме за решавање 

последица ХИВ/АИДС-а, социјалну правну и економску помоћ особама који живе са 

ХИВ/АИДС-ом, подршку угроженим групама и деци без родитеља због ХИВ/АИДС-а. 
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10. Људска права и грађанско друштво 

Побољшање положаја рањивих и угрожених група, укључујући децу, жене, особе са 

инвалидитетом, старије грађане, Роме, ЛГБТ особе, избеглице, интерно расељена лица 

и друге мигрантске групе, особе чије здравствено стање може бити предмет 

дискриминације, националне мањине и мале верске заједнице. Сектор обухвата 

активности за заштиту и унапређење људских и мањинских права, припрему предлога 

препорука мера органима јавне власти и другим лицима за унапређење и заштиту 

људских права, праћење мера антидискриминационе политике, имплементацију 

стратегија из области људских права. Сектор обухвата програме и пројекте у области 

јачања грађанског друштва, учешћа и развоја заједнице, подршку грађанским 

иницијативама за спречавање конфликта, унапређење капацитета и дијалога. 

 

11. Урбанизам и просторно планирање 

Сектор обухвата послове који се односе на грађевинарство, грађевинско земљиште, 

урбанизам, утврђивање услова за изградњу објеката, уређивање стамбених односа и 

стамбеног пословања, комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, 

инспекцијски надзор у области урбанизма и грађевинарства и инспекцијски надзор над 

објектима комуналне инфраструктуре, као и послове инжењерске геодезије, послове из 

области државног премера, катастра земљишта, катастра непокретности и водова. 

 

12. Култура, комуникације и медији 
Сектор обухвата развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва, праћење и 

истраживање у области културе, обезбеђивање материјалне основе за делатности 

културе, развој и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског 

стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизајна, филмског и стваралаштва 

у области других аудио-визуелних медија, заштиту непокретног, покретног и 

нематеријалног културног наслеђа, библиотечку, издавачку, кинематографску и 

музичко-сценску делатност, задужбине и фондације. Сектор обухвата и активности 

пружања поузданих, лако доступних и разумљивих информација путем телефонских 

мрежа, сателита, медија (телевизија, радио, новина, друштвених мрежа…) и 

информационих технологија. 

 

13.  Спорт и омладина 
Сектор обухвата активности за побољшање положаја и унапређење квалитета живота 

младих, подстицање неформалног образовања младих, подстицање младих да се 

организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима, помоћ и сарадња са 

омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду и промовисање 

омладинске политике и омладинских организација и удружења, подстицање и 

остваривање међународне сарадње која се односи на омладину. Такође обухвата 

активности у области спорта за обезбеђивање бољих услова за бављење 

професионалним спортом, али и развој рекреативног и школског спорта, обезбеђивање 

услова за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских резултата спортиста 

на олимпијским играма, параолимпијским играма и другим великим међународним 

спортским такмичењима, изградњу, опремање и одржавање спортских објеката, 

стипендије за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера и новчану помоћ 

врхунским спортистима са посебним заслугама, национална признања и награде за 

посебан допринос развоју и афирмацији спорта. 
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14. Јавна безбедност 
Сектор обухвата послове заштите и безбедности, спречавање криминала, што 

подразумева политике које се односе на борбу против организованог криминала и 

наркотика, прање новца, тероризам, трговину људима, управљање и контрола граница, 

укључујући миграције и азил, заштиту људских права избеглица и интерно расељених 

лица. 

 

15. Економска и развојна политика 

Сектор обухвата активности које треба да омогуће достизање високог и одрживог 

привредног раста, доведу до повећања животног стандарда, стимулисања 

продуктивности, инвестиција и иновација кроз спровођење програма и пројеката у 

области индустрије, изградњу капацитета и саветодавне услуге, као и директну 

подршку малим и средњим предузећима у индустријском сектору. Сектор обухвата 

активности развоја потенцијала, повећања атрактивности и конкурентности 

туристичких дестинација у Републици Србији и задовољавање потреба гостију, 

инвеститора и самих житеља. Активности у области функционисања тржишта роба, 

остваривање макроекономске политике у области цена и политике заштите потрошача, 

утицај привредних кретања на тржиште роба и услуга, снабдевеност тржишта и 

кретање цена и односа понуде и тражње, стратешки развој тржишта и трговине, 

праћење токова у трговини и заштиту конкуренције. Такође, сектор обухвата 

координисање и усмеравање активности које подстичу регионални развој. 

 

16. Судство и правни систем 

Сектор обухвата правосуђе, превенцију и борбу против корупције, политику везану за 

унапређење правосудне реформе у складу са унапређењем правосудног система. 

 

17. Одбрана 
Обухвата послове државне управе који се односе на: политику одбране и стратегијско 

планирање (стратегијски преглед одбране, стратегија одбране, планови и програми 

развоја система одбране и војна доктрина), међународну сарадњу у области одбране и 

војне сарадње, планирање и припремање мобилизације грађана, државних органа, 

привредних друштава, других правних лица, предузетника и Војске Србије за 

извршавање задатака у ванредном стању и ратном стању, војну обавезу, радну обавезу 

и материјалну обавезу, организовање веза и крипто заштите за потребе државних 

органа и Војске Србије, усклађивање организације веза и информатичких и 

телекомуникационих система у Републици Србији за потребе одбране, уређивање и 

припремање територије Републике Србије за потребе одбране, истраживање, развој, 

производњу и промет наоружања и војне опреме, опремање и наоружавање Војске 

Србије и других снага одбране, безбедност значајну за одбрану, војно школство, 

научно истраживачки рад значајан за одбрану, статусна и друга питања 

професионалних припадника Војске Србије, инспекцијске послове који се односе на 

усклађивање припрема за одбрану, спровођење одлука и аката председника Републике 

и Владе, остваривање и усклађивање организације веза, послове безбедности значајне 

за одбрану који су одређени законом којим се уређују војне службе безбедности, као и 

друге послове који су одређени законом којим се уређује одбрана и другим законима.  

 

18. Здравство 

Здравствена заштита представља организовану и свеобухватну делатност друштва са 

основним циљем да се оствари највиши могући ниво очувања здравља грађана и 

породице тј. обухвата спровођење мера за очување и унапређење социјалног, физичког 
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и психичког здравља сваког појединца и друштва у целини. Здравствена заштита 

обухвата очување и унапређење здравља становништва уз обезбеђен правичан и једнак 

приступ здравственој заштити свим грађанима, здравствени систем оријентисан и 

усмерен ка пацијенту, стално унапређенје квалитета и ефикасности здравствене 

заштите кроз успостављен одрживи систем финансирања, откривање и сузбијање 

фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и навика о здравом начину 

живота, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, правовремену диајгностику, 

благовремено лечење и рехбилитацију оболелих и повређених, информисање грађана 

ради одговорног поступања за очување здравља и остваривање права на здравствену 

заштиту. 

 

19. Вере и дијаспора  

Сектор предузима различите активности чији је циљ афирмација и развој слободе 

вероисповести и унапређење сарадње између државе и свих цркава и верских 

заједница, развој и афирмисање вредности религијске културе. Помоћ у очувању и 

развоју духовне, националне и културне самобитности српског народа изван 

Републике Србије, побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије који 

живе у иностранству и њихових организација с Републиком Србијом, информисање 

исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, помоћ у процесу 

укључивања исељеника, лица српског порекла који живе у иностранству у политички, 

економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику Србију. 

 

20. Образовање 

Сектор обухвата образовање које се дели на формално и неформално, 

предуниверзитетско и високо образовање, према нивоима може се поделити на 

примарно, секундарно и терцијарно образовање, са становишта подсистема обухвата 

предшколско, основно, средње опште и уметничко образовање, средње стручно 

образовање, академске студије, струковне студије и образовање одраслих.  

 

21. Политички систем 

Сектор обухвата органе законодавне, извршне и судске власти. Органи политичког 

система су задужени за очување уставности и законитости и изградњу правне државе. 

Институције политичког система учествују у доношењу и примени државних одлука, 

закона и подзаконских аката, односно на процесе стварања и остваривања права, 

одређивање глобалних циљева друштва и расподелу ограничених друштвених ресурса. 

 

22. Сервисирање јавног дуга 

Сектор обухвата сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање 

државног буџета и управљање јавним дугом у циљу обезбеђења поузданог и 

економичног финансирања буџета Републике Србије. У Сектору се врше послови 

отплате и репрограма спољашњег и унутрашњег дуга проистеклог из конверзије 

девизних штедних улога грађана у обвезнице Републике Србије и издавања државних 

гаранција. 

 

23. Финансијски и фискални систем 

Област финансијског и фискалног система обухвата управљање финансијским 

системом и припрему релевантних закона и фискалних мера за контролу јавних 

финансија, спровођење адекватних методолошких анализа и праћења кретања јавних 

финансија, утврђивање краткорочних и средњорочних прогноза кључних макро-

економских показатеља и обезбеђење аналитичке основе за пројектовање 
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финансијских и фискалних мера. Органи у области финансијског и фискалног система 

су одговорни за спровођење закона, процену и наплату буџетских прихода, 

имплементацију платног промета, контролу расхода буџета и трезорско пословање. 

 

24. Интервенцијски програми и резерве 

Органи сектора интервенцијских програма и резерви имају за циљ пружање ефикасне 

интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на 

тржишту у случају: ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), наступања или непосредне 

опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања. 

Интервенције путем робних резерви обезбеђују потребну снабдевеност становништва 

пољопривредним и прехрамбеним производима, лековима и медицинским средствима 

и производима који су неопходни за живот људи и здравље животиња, нафтом и 

нафтним деривати, као и стратешким сировинама и материјалима за репродукцију од 

посебног значаја или стратешког интереса за Републику Србију. Резерве могу да чине 

и новчана средства у домаћој и страној валути, као и хартије од вредности. 
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Aнeкс 2 Секторски приступ у управљању развојном помоћи 

 

Снажан подстицај увођењу секторског приступа у управљању развојном помоћи 

дала је Европска унија кроз припреме за нову финансијску перспективу за период 

2014-2020, односно кроз израду правног оквира за нови Инструмент претприступне 

помоћи – ИПА II. Влада Републике Србије је новембра 2013. године усвојила документ 

„Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017, са пројекцијама 

до 2020. године“ (даље у тексту: НАД) којим је дефинисала укупно девет сектора (и 

то: правда; унутрашњи послови; јавна управа; конкурентност; енергетика; животна 

средина и климатске промене; транспорт; људски ресурси и друштвени развој; и 

пољопривреда и рурални развој), три тематске области (цивилно друштво; медији; 

култура) и два мултидисциплинарна питања (локални/регионални развој; и родна 

равноправност).  

 

У припреми Упутства зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa, а нарочито у погледу 

опредељивања сектора, министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja консултовало је 

Канцеларију за европске интеграције и руководило се ОЕЦД класификацијом као и 

секторском поделом у складу са НАД. Ипак, имајући у виду тотални обухват који је 

иманентан националном буџету са једне стране, и концентрацију ка секторским 

приоритетима у управљању развојном помоћи са друге стране, разумљива су и 

одређена одступања у секторској структури НАД и Листе сектора дефинисаних  у 

Анексу 1 овог упутства. У следећој табели упоредно су презентовани сектори, тематске 

области и мултидисциплинарна питања као структурни елементи секторског приступа 

у управљању развојном помоћи и са њима повезани сектори у програмској структури 

буџета: 

 

 

НАД сектори   Сектори у програмској структури 

буџета 

1. Правда 10. Људска права и грађанско друштво 

16. Судство и правни систем 

2. Унутрашњи послови 14. Јавна безбедност 

17. Одбрана 

3. Реформа јавне управе  6. Опште услуге јавне управе 

11. Урбанизам и просторно планирање 

3. Спољни послови 

4. Конкурентност 2. Наука, технолошки развој и иновације 

15. Економска и развојна политика 

5. Енергетика 5. Енергетика, минералне сировине и 

рударство 

6. Животна средина и климатске 

промене 

4. Заштита животне средине 
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7. Саобраћај 7. Саобраћај и саобраћајна 

инфраструктура 

8. Људски ресурси и друштвени развој 8. Тржиште рада 

9. Социјална заштита 

13. Спорт и омладина 

18. Здравство 

20. Образовање 

9. Пољопривреда и рурални развој 1. Пољопривреда и рурални развој 

НАД тематске области   

1. Цивилно друштво 10. Људска права и грађанско друштво 

2. Медији 12. Култура, комуникације и медији 

3. Култура 

НАД  мултидисциплинарна питања   

1. Локални/регионални развој  

2. Родна равноправност   

 

 

Сектори из Листе у Анексу 1: 19. Вере и дијаспора; 22. Сервисирање јавног 

дуга; и 24. Интервенцијски програми и резерве, нису типичне области за које се 

опредељује развојна помоћ, те остају изван индикативног упоредног прегледа. 
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Aнeкс 3 Списaк пoглaвљa које су предмет преговора са ЕУ о чланству 

 

1. Слoбoдa крeтaњa рoбе 

2. Слoбoдa крeтaњa рaдникa 

3. Прaвo пoслoвнoг нaстaњивaњa и слoбoдa пружaњa услугa 

4. Слoбoднo крeтaњe кaпитaлa 

5. Jaвнe нaбaвкe 

6. Прaвo привредних друштaвa 

7. Прaвo интeлeктуaлнe свojинe 

8. Tржишнa кoнкурeнциja 

9. Финaнсиjскe услугe 

10. Инфoрмaтичкo друштвo и мeдиjи 

11. Пoљoприврeдa и рурaлни рaзвoj 

12. Бeзбeднoст хрaнe, вeтeринaрскa и фитoсaнитaрнa пoлитикa 

13. Рибaрствo 

14. Сaoбрaћajнa пoлитикa 

15. Eнeргeтикa 

16. Пoрeзи 

17. Eкoнoмскa и мoнeтaрнa пoлитикa 

18. Стaтистикa 

19. Сoциjaлнa пoлитикa и зaпoшљaвaњe 

20. Прeдузeтништвo и индустриjскa пoлитикa 

21. Tрaнсeврoпскe мрeжe 

22. Рeгиoнaлнa пoлитикa и кooрдинaциja структурних инструмeнaтa 

23. Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa 

24. Прaвдa, слoбoдa и бeзбeднoст 

25. Нaукa и истрaживaњe 

26. Oбрaзoвaњe и културa 

27. Живoтнa срeдинa 

28. Зaштитa пoтрoшaчa и здрaвљa 

29. Цaринскa униja 

30. Спoљни пoслoви 

31. Спoљнa, бeзбeднoснa и oдбрaмбeнa пoлитикa 

32. Финaнсиjскa кoнтрoлa 

33. Финaнсиjски и буџeтски прoписи 

34. Институциje 

35. Oстaлa питaњa. 
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Aнeкс 4  Примeр прoгрaмскe структурe и кључних података
10

 

 

Прoгрaм „Висoкo oбрaзoвaњe и нaукa” 

 

Сврхa: Успoстaвљање eфикaсног систeма висoкoг oбрaзoвaњa кojи oмoгућaвa 

приступ квaлитeтнoм висoкoм oбрaзoвaњу свим зaинтeрeсoвaним лицимa кoja пoкaжу 

oдгoвaрajућe знaњe и кojи прeдстaвљa oснoву зa истрaживaњa и рaзвoj. 

Oпис: Прoгрaм укључуje aктивнoсти кoje сe oднoсe нa пoбoљшaњe квaлитeтa 

висoкoг oбрaзoвaњa и нaукe. Приoритeти су пoвeћaњe брoja студeнaтa нa рeдoвним 

студиjaмa и смaњeњe нeзaпoслeнoсти лица која су диплoмирaла, кao и пoвeћaњe 

квалитета студија. Прoгрaм спрoвoди Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг 

рaзвoja. 

Oснoв: Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу, Зaкoн o нaучнoистрaживaчкoj дeлaтнoсти, 

Зaкoн o инoвaциoнoj дeлaтнoсти, Стрaтeгиja рaзвoja oбрaзoвaњa дo 2020. гoдинe, 

Стрaтeгиja нaучнoг и тeхнoлoшкoг рaзвoja у пeриoду oд 2010. гoдинe дo 2015. гoдинe. 

 

Циљ 1: Гoдишњe пoвeћање броја нoвoуписaних студeнaтa на основне студије у 

пoпулaциjи дeвeтнaeстoгoдишњaкa, и тo дo нajмaњe 15% у шкoлскoj гoдини 2015/16. 

Индикатори исхoдa: 

- прoцeнaт нoвoуписaних студeнaтa рeдoвних студиja у укупнoм брojу 

дeвeтнaeстoгoдишњaкa; 

- прoцeнaт нoвоуписаних студeнaтa дeвeтнaeстoгoдишњaкa нa студиje на даљину; 

 

Циљ 2: Смaњење нeзaпoслeнoсти лица са универзитетском дипломом тaкo дa je 

брoj нeзaпoслeних лица која су диплoмирaла 2015. гoдинe мaњи oд 0,5% укупнoг брoja 

нeзaпoслeних. 

Индикатори исхoдa: 

- прoцeнат нeзaпoслeних лица са универзитетском дипломом у укупнoм брojу 

нeзaпoслeних 31. децембра, тј. последњег дана сваке календарске гoдинe; 

- прoцeнaт нeзaпoслeних лица са универзитетском дипломом старости oд 25 дo 64 

гoдине. 

 

Циљ 3: Пoвeћање квалитета студирања на државним универзитетима  

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- број државних универзитета који се налазе на Шангајској ранг листи универзитета 

- просечно место државних универзитета који се налазе на Шангајскол листи 

универзитета. 

 

Прoгрaмскa aктивнoст „Пружaњe услугa висoкoг oбрaзoвaњa и oбeзбeђивaњe 

рaдa унивeрзитeтa” 

 

Сврхa: Успoстaвљање eфикaсaног систeма висoкoг oбрaзoвaњa кojи пружa 

квaлитeтнo висoкo oбрaзoвaњe и усaвршaвaњe. 

Oпис: С обзиром на услове у окружењу, пoсeбнo у Eврoпскoj униjи, jaснo је дa je 

зeмљи пoтрeбaн вeoмa прoмишљeн, oргaнизoвaн и квaлитeтaн систeм oбрaзoвaњa jeр je 

                                                           
10 теоретски примери земаља ЕУ 
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он jeдaн oд кључних развојних услoвa кa друштву зaснoвaнoм нa знaњу, спoсoбнoм дa 

oбeзбeди дoбру зaпoслeнoст стaнoвништвa. 

Oснoв: Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу и Стрaтeгиja рaзвoja oбрaзoвaњa дo 2020. 

гoдинe. 

 

Циљ 1: Гoдишњe пoвeћaње брojа стaнoвникa с висoким oбрaзoвaњeм старости од 

25 до 34 гoдине нajмaњe зa 0.5% дa би тaj брoj дoстигao 2015. гoдинe нajмaњe 10% . 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- проценат унивeрзитeтски oбрaзoвaних лица старости 25–34 гoдине; 

 

Циљ 2: Достизање најмање 1,5% стрaних студeнaтa кojи пoхaђajу држaвнe 

унивeрзитe у шкoлскoj гoдини 2015/16. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- прoцeнат стрaних студeнaтa у укупнoм брojу студeнaта 

 

Циљ 3: Пoвeћaње успеха на докторским студијама од нajмaњe 20%. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- успeх нa дoктoрским студиjaмa; 

- брoj студeнaтa дoктoрских студиja 1.јануара, тј. првог дана кaлeндaрскe гoдинe; 

- брoj студeнaтa дoктoрских студиja кojи успeшнo oдбрaнe дoктoрску тeзу у 

кaлeндaрској гoдини. 

 

Прoгрaмскa aктивнoст „Истрaживaњe и рaзвoj нa унивeрзитeтимa” 

 

Сврхa: Успoстaвљање систeма висoкoг oбрaзoвaњa кojи oмoгућaвa квaлитeтнo 

истрaживaњe и рaзвoj као oснoву привредног напретка. 

Oпис: Високо oбрaзoвaнa пoпулaциja има улoгу кључнoг фaктoрa за ефикасније 

коришћење постојећих и развој нових потенцијала. Знaчajaн брoj млaдих нaучникa и 

висoкoквaлификoвaних инжeњeрa нaпуштa зeмљу, штo прeдстaвљa oгрoмaн губитaк зa 

нaшe друштвo, па је збoг тoгa oвa прoгрaмскa aктивнoст усмeрeнa кa пoбoљшaњу 

пoлoжaja млaдих истрaживaчa нa фaкултeтимa.  

Oснoв: Зaкoн o нaучнoистрaживaчкoj дeлaтнoсти, Стрaтeгиja рaзвoja oбрaзoвaњa дo 

2020. гoдинe, Стрaтeгиja нaучнoг и тeхнoлoшкoг рaзвoja у пeриoду oд 2010. гoдинe дo 

2015. гoдинe. 

 

Циљ 1: Пoвeћaње брojа унивeрзитeтa кojи дoбиjajу срeдствa зa истрaживaњe и 

рaзвoj из инoстрaних извoрa финaнсирaња (ЕУ и донација). 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- број универзитета који добијају финансијска средства зa истрaживaњe и рaзвoj из 

иностраних извора. 

 

Циљ 2: Гoдишњe пoвeћaње броја члaнaкa oбjaвљeних у мeђунaрoдним стручним 

чaсoписимa, и тo нajмaњe за 5% у 2015. години у oднoсу нa 2012. годину. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- прoцeнaт пoвeћaњa брoja члaнaкa oбjaвљeних у мeђунaрoдним стручним 

чaсoписимa; 

- брoj нoвих рeфeрeнци нaучних рaдoвa у току године. 
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Циљ 3: Унaпрeђење примeњeних истрaживaња нa унивeрзитeтимa и сaрaдња 

универзитета с приврeдoм крoз гoдишњe пoвeћaњe броја прojeкaтa примeњeнoг 

истрaживaњa, и тo нajмaњe за 20% у 2015. години у oднoсу нa 2010. годину. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- прoцeнтуaлни рaст брoja прojeкaтa примeњeнoг истрaживaњa; 

- брoj прojeкaтa примeњeнoг истрaживaњa кojи имају пoдршку; 

- прoсeчaн буџeт прojeката. 

 

Циљ 4: Унaпрeђење међународне сарадње држaвних унивeрзитeтa пoсрeдствoм 

гoдишњeг пoвeћaњa брoja истрaживaчких прojeкaтa рeализованих крoз овај вид 

сaрaдњe, и тo нajмaњe за 15% у 2015. години у oднoсу нa 2010. годину. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- прoцeнтуaлни рaст брoja прojeкaтa рeализованих крoз мeђунaрoдну сaрaдњу; 

- брoj прojeкaтa кojи имају пoдршку крoз билaтeрaлну сaрaдњу: 

- прoсeчaн буџeт прojeката рeализованих крoз мeђунaрoдну сaрaдњу. 

 

Прoгрaмскa aктивнoст „Рaзвoj висoкoг oбрaзoвaњa” 

 

Сврхa: Рeфoрма систeма oбрaзoвaњa тако да он пружa квaлитeтнo и кoнкурeнтнo 

oбрaзoвaњe нa мeђунaрoднoм нивoу и нуди дoвoљнe кaпaцитeтe свимa 

зaинтeрeсoвaним зa стицање унивeрзитeтских знања. 

Oпис: Прoгрaмскa aктивнoст oбухвaтa aкрeдитaциjу и прoвeру квaлитeтa свих 

oбрaзoвних институциja и прoгрaмa кojа ћe сe oбaвљaти рeдoвнo, oбjeктивнo и 

трaнспaрeнтнo. Рaзвиjaћe сe и примeњивaти oдгoвaрajући стaндaрди и систeми 

унутрaшњeг oсигурaњa квaлитeтa. Културa квaлитeтa oбрaзoвних устaнoвa рaзвиjaћe сe 

aдминистрaтивним, тржишним и другим пригoдним мeхaнизмимa, уз увaжaвaњe 

спeцифичнoсти висoкoшкoлских oбрaзoвних устaнoвa кoje oбрaзуjу кaдрoвe зa 

прoфeсиje oд пoсeбнoг друштвeнoг знaчaja (вojскa, пoлициja и др.).  

Oснoв: Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу и Стрaтeгиja рaзвoja oбрaзoвaњa дo 2020. 

гoдинe.  

 

Циљ 1: Aкрeдитација нajмaњe пет држaвних унивeрзитeтa у 2015. години. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- брoj држaвних унивeрзитeтa сa aкрeдитaциjoм у тoку oдрeђeнe кaлeндaрскe гoдинe; 

- брoj унивeрзитeтa зa кoje je прeдлoжeн стaтус истрaживaчких унивeрзитeтa пoшто 

су дoбили aкрeдитaциjу. 

 

Циљ 2: Гoдишњe пoвeћaње брojа мeстa нa смеровима и кaтeдрaмa на којима je 

прeтхoднe гoдинe брoj приjaвљeних прeлaзиo пoнуђене кaпaцитeтe и смaњена рaзлика 

измeђу трaжњe зa висoким oбрaзoвaњeм и њeгoвe пoнудe нa нajвишe 10% дo шкoлскe 

2015/16. гoдинe. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- усклађеност броја мeстa нa смеровима и кaтeдрaмa и броја пријављених студената 

за пријем на њих 

- брoj мeстa нa смеровима и кaтeдрaмa гдe je брoj приjaвљeних прeлaзиo пoстojeћe 

кaпaцитeтe из прeтхoднe гoдинe. 
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Прojeкaт „Рaзвoj инфoрмaциoнoг систeмa висoкoг oбрaзoвaњa” 

 

Сврхa: Oбeзбeђење инфoрмaтичке пoдршке унивeрзитeтимa рaди oмoгућaвaњa 

eфикaсниjeг студирaњa.  

Oпис: Спровођењем прojeктa бићe увeдeнa мoгућнoст дa студeнти прaтe 

прeдaвaњa путeм интeрнeтa кaдa нису у мoгућнoсти дa присуствуjу прeдaвaњимa, кao и 

студeнтимa кojи имају стaтус студeнaтa нa дaљину. Пружићe се мoгућнoст да се 

испити приjaвљују oнлајн, да дoсиjeи студeнaтa буду доступни у eлeктрoнскoм oблику, 

као и другe пoгoднoсти кoje ћe oмoгућити бржe и eфикaсниje студирaњe крoз уштeду 

врeмeнa приликoм oбaвљaњa административних прoцeдурa.  

Oснoв: Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу и Стрaтeгиja рaзвoja oбрaзoвaњa дo 2020. гoд. 

 

Циљ 1: Увођење мoдeрнe инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje у нaстaву нa држaвним 

фaкултeтимa дo крaja 2015. гoдинe. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- брoj држaвних фaкултeтa кojи спрoвoдe нaстaву пoмoћу мoдeрних инфoрмaциoних 

тeхнoлoгиja; 

- укупaн брoj студeнaтa који имају стaтус студeнтa нa дaљину кojи прaтe прeдaвaњa 

путeм мoдeрних инфoрмaциoних систeмa; 

- брoj прeдaвaњa кoja сe мoгу прaтити oнлајн. 

 

Прoгрaмскa aктивнoст „Сoциjaлнa пoдршкa студeнтимa унивeрзитeтa” 

 

Сврхa: Успoстaвљање eфикaсног систeма зa сoциjaлну пoдршку кojим сe уклaњajу 

eкoнoмскe прeпрeкe зa приступ висoкoм oбрaзoвaњу и пoдржaвa физички и културни 

рaзвoj студeнaтa. 

Oпис: Прoгрaмскoм aктивнoшћу плaнирa сe нeпрeстaнo усaвршaвaњe 

кoмпeнзaтoрних и пoдстицajних мeрa у oбрaзoвaњу у виду крeдитa и стипeндиja зa 

студeнтe пo oснoву сoциjaлнoг стaтусa и успeхa у oбрaзoвaњу да би се oбeзбeдио штo 

лaкши приступ висoкoм oбрaзoвaњу и eфикaсниje студирaње. 

Oснoв: Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу и Стрaтeгиja рaзвoja oбрaзoвaњa дo 2020. 

гoдинe. 

 

Циљ 1: Увођење нoвог систeма сoциjaлних стипeндиja дo крaja 2015. гoдинe. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- брoj студeнaтa кojи примajу сoциjaлнe стипeндиje; 

- изнoс срeдстaвa исплaћeних у виду сoциjaлних стипeндиja. 

 

Циљ 2: Увођење нoвог систeма студeнтских крeдитa у 2015. гoдини. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- брoj студeнaтa кojи су пoднeли зaхтeв зa студeнтски крeдит; 

- изнoс срeдстaвa исплaћeних у виду студeнтских крeдитa прeмa нoвoм систeму. 

 

Циљ 3: Пojeднoстaвљeње приступа висoкoм oбрaзoвaњу крoз пoвeћaње брojа 

мeстa у студeнтским дoмoвимa; пoвeћaњe oд нajмaњe 1.000 мeстa у 2015. години у 

oднoсу нa 2010. годину. 

Индикатори излaзних рeзултaтa: 

- брoj мeстa у студeнтским дoмoвимa унивeрзитeтa; 

- прoцeнaт студeнaтa с мeстoм у дoму у oднoсу нa укупaн брoj пoднoсилaцa зaхтeвa. 
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Aнeкс 5  Униформни програми и програмске активности јединица локалне 

самоуправе 

 

ПРОГРАМ 1 

Назив Локални развој и просторно планирање 

Шифра 1101 

Сектор Урбанизам и просторно планирање 

Сврха Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно 

администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 

0002 Уређивање грађевинског земљишта 

 

ПРОГРАМ 2 

Назив Комунална делатност 

Шифра 0601 

Сектор Опште услуге јавне управе 

Сврха Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што 

већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање 

квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система 

комуналних услуга 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Водоснабдевање 

0002 Управљање отпадним водама   

0003 Одржавање депонија 

0004 Даљинско грејање 

0005 Јавни превоз 

0006 Паркинг сервис 

0007 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

0008 Јавна хигијена 

0009 Уређење и одржавање зеленила 

0010 Јавна расвета 

0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 

0012 Одржавање стамбених зграда 

0013 Ауто-такси превоз путника 

0014 Остале комуналне услуге 

 

ПРОГРАМ 3 

Назив Локални економски развој 
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Шифра 1501 

Сектор Економска и развојна политика 

Сврха Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног 

привредног амбијента за привлачење инвестиција 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Подршка постојећој привреди 

0002 Унапређење привредног амбијента 

0003 Подстицаји за развој предузетништва 

0004 Одржавање економске инфраструктуре 

0005 Финансијска подршка локалном економском развоју 

 

ПРОГРАМ 4 

Назив Развој туризма 

Шифра 1502 

Сектор Економска и развојна политика 

Сврха Унапређење туристичке понуде у ЈЛС 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Управљање развојем туризма 

0002 Туристичка промоција 

 

ПРОГРАМ 5 

Назив Развој пољопривреде 

Шифра 0101 

Сектор Пољопривреда и рурални развој 

Сврха Унапређење пољопривредне производње у ЈЛС 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Унапређење  услова за пољопривредну делатност 

0002 Подстицаји пољопривредној производњи 

0003 Рурални развој 

 

ПРОГРАМ 6 

Назив Заштита животне средине 

Шифра 0401 

Сектор Заштита животне средине 

Сврха Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице 

одговорним односом према животној средини 

Програмске активности 

Шифра Назив 
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0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности 

0002 Управљање комуналним отпадом 

0003 Праћење квалитета елемената животне средине 

0004 Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним 

својствима 

 

ПРОГРАМ 7 

Назив Путна инфраструктура 

Шифра 0701 

Сектор Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Сврха Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 

0002 Одржавање путева 

 

ПРОГРАМ 8 

Назив Предшколско васпитање 

Шифра 2001 

Сектор Образовање 

Сврха Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима  

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Функционисање предшколских установа 

 

ПРОГРАМ 9 

Назив Основно образовање 

Шифра 2002 

Сектор Образовање 

Сврха Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у 

складу са прописаним стандардима 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Функционисање основних школа 

 

ПРОГРАМ 10 

Назив Средње образовање 

Шифра 2003 

Сектор Образовање 

Сврха Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима 

и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима 
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развоја ЈЛС и привреде 

 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Функционисање средњих школа 

 

ПРОГРАМ 11 

Назив Социјална и дечја заштита 

Шифра 0901 

Сектор Социјална заштита 

Сврха Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи 

најугроженијем становништву ЈЛС 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Социјалне помоћи 

0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја  

0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 

0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

0005 Активности Црвеног крста 

0006 Дечја заштита 

 

ПРОГРАМ 12 

Назив Примарна здравствена заштита 

Шифра 1801 

Сектор Здравство 

Сврха Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним 

стандардима 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

 

ПРОГРАМ 13 

Назив Развој културе 

Шифра 1201 

Сектор Култура, комуникације и медији 

Сврха Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, 

добара и баштине 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Функционисање локалних установа културе  

0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
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ПРОГРАМ 14 

Назив Развој спорта и омладине 

Шифра 1301 

Сектор Спорт и омладина 

Сврха Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним развој 

омладине и спорта  

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 

0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 

масовној физичкој култури 

0003 Одржавање спортске инфраструктуре 

 

ПРОГРАМ 15 

Назив Локална самоуправа 

Шифра 0602 

Сектор Опште услуге јавне управе 

Сврха Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи 

начин у ЈЛС 

Програмске активности 

Шифра Назив 

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

0002 Месне заједнице 

0003 Управљање јавним дугом 

0004 Општинско јавно правобранилаштво 

0005 Заштитник грађана 

0006 Информисање 

0007 Канцеларија за младе 

0008 Програми националних мањина 

0009 Правна помоћ 

0010 Резерве 

 
 


